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صوت نشاز مصري تعب من كظم على أماين اخلياط، جمرد مثال 
من على منرب  أاملغربية مشوخ جبال األطلس فتقي غيظه من مشوخ املرأة

واقعية غري ة طرية متفرعنة متطرفة للغباء وقراءحمسوب على طائفية ق
ها يقها منذ زمن حنو احلضارة اليت أسلشعوب اليت شقت طر ألحوال ا

كاهلها   احلرية واملبادرة النابعة من الذات وليس احلضارة اليت أثقل
يف وهي د فرعوين! ترى هل كانت صخر هرم، ومنبعها سوط جال

نرب كما يعتذر العبيد ألسيادهم هيسترييتها تعتذر من على ذات امل
ت عليها تدرك  ا قد خلطت بني حروف امليم والراء قبال فتشا أ

باقي احلروف، وبدل أن تزيد الصاد فقط ذادت وهي تقصد زادت 
 حريف الغني والباء!؟ 

دور املغرب ملتبس مع اإلسالميني خالل موجة ما اصطلح  -
  عليه بالربيع العريب!

 تصنيفه العاملي على الئحة الدول املصابة باإليدز! -
  !املبين على الدعارة يف ظل حكومة إسالمية اقتصاده -

 ألف عالمة تعجب)!عليها أضع ادعاءات (

الرد على األطروحات غري العلمية اليت ال تصدر عن أبدا ال أحب 
أما  موضوعية يف إصدار حكم أو رأي، هيآت حمايدة تعتمد قوانني
فذلك أوىل ، ممن ليس مؤهال أصال لذلك إذا كانت جمرد قذف وسّب 

إعالمي مل  صنفت من خاصة إن كان اويرد عليه ايلتفت إليه أال
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ة كثرية محلته كبساط الريح إىل من أسر  صل إىل وظيفته إال بعدما مري
 منرب يفضح جهله وتسلقه ومعايريه اخلرقاء.

، غري أين أقف أصال ا اخلوض يف السياسة وال أحبهاأيضال أحب و 
دعارة املرأة املغربية اليت هنا عند إفك واحد ألنه ميسين بشكل مباشر: 

هي أمي وعميت وخاليت وزوجيت وأخيت وابنيت وجاريت، واليت هي كل 
مثال حي على حياة واستمرار هذا الشعب الطيب الذي مل يضرب 
عرب التاريخ إال أمثلة للتضحية والفداء ألمته العربية واإلسالمية مبا فيها 

فيه املغربية ملرأة ذه اهل مصر اليت ال يكن هلا إال احلب والتقدير، كان
  الدور األكرب ال شك.

حتدثت أماين عن املرأة املغربية، وأنا أسرد هنا على (شرف) تلك 
اإلعالمية منوذجا فقط من األسر املصرية حىت تتوضح حقيقة العهر 
الذي نقرأ عنه كلما فتحنا كتاب ربنا الذي يتلى إىل يوم الدين، قصة 

  زوجته!بيت إعالمي من طينتها وقصة 

لوا عقوقا للكين قبل ذلك، أفتح قوسا بل أقواسا عن احلضن الذي تس
م، كيف نصمن دفئه  ب أمثال هؤالء أسطورة بلد إىل برد التيه يف قلو

اب وشعراء غدغ خميلة املبدعني العرب من كتأصبحت حلما يد
 منية يتطلع إىل رؤيتها كل عريب ومسلمبحت أومفكرين، وكيف أص

؟ ما من شك أن مصر هي البلد الذي ذكر ني عامةخاصة وكل العامل
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ما نزل من كتب مساوية قبله، وما من يف أكثر يف القرآن الكرمي ورمبا 
ا كانت مست بيهم أيضا حىت كذقر ومعرب كثري من األنبياء ومشك أ

ل من ادعى األلوهية من البشر على األرض كان منها! من أن أو 
من مهم ن مل يطلع على جزء عـاش ومل حيظ بفرصة زيارة مصر كأ

غري أن من يراها مشخصة  .تاريخ احلضارة اإلنسانية ولو عرفها غيبا
يف مثل هؤالء، لن يقف إال على أطالل الصخر الذي ما زال يتغىن 

ا وق م من برود ا، فتغريت معابه كثري ممن استلهمت قلو  ملساو
  إنسانيتهم إىل مضغة حجر وجلمود أنا وعناد.

ة واإلبداع عموما، غري أن نكر ما قدمته مصر للثقافة العربيال أحد ي
ج له إعالم يعتمد معايري إنتاجها األديب والثقايف الذي رو ق يف من يدق

ال  بة، جيده جزءاشأت يف مدارسهم هذه الطغمة املغيمن شبت ون
ا القاهرة كانت  ا وخصوصا حاضر يتجزأ من اإلنتاج العريب باعتبار أ

اختصرت هويتهم الكتابية يف  نمن املبدعني الذيحمطة للكثري 
طرية" اليت االنتماء مل يكن بتلك الدقة "الق"مصري"، رغم أن ذلك 

سوقها هؤالء العكاكيش ، وأن ما حققه فالن أو فالن أو عالن 
هناك من جناح مل يكن لكونه مصريا بل ألن ظروفا تارخيية واجتماعية 

خدمت يف فرتات الحقة ورمبا  وسياسية وإعالمية خاصة، خدمته كما
سابقة، اإلبداع واملبدعني يف الشام والعراق ولبنان، وبلدان أخرى ال 

 تقل أمهية.
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كانت احملصلة أن تيسر النشر وتيسرت الشهرة يف مصر سواء ملن 
ف وكتب واشتهر ال يستحق، حىت أن الكثري ممن أل يستحق أو ملن

عر وإنتاج إبداعي فيها، ال يعدو أن يكون ما طرحه من فكر وش
ن البد من أن حشوا وتكرارا واقتباسا، لكن مبا أنه "مصري" فكا

هاته يف براجمنا التعليمية منذ مراحلنا املدرسية ت فرض علينا نصوصه وطرّ
 األوىل وكأن مل يبدع إال "مصري"!!

سببه قدرة اإلعالم  إجحاف وظلم كبريان يف حق الثقافة احمللية لعل
عظمه على تسويق كل ما هو منتوج حملي غثه ه يف ماملصري املشو 

لبناين وغريهم مع الفارق، يتحمل قه قبله السوري والكما سو  ومسينه
افة يف البلدان اليت استقطبت كبريا منه القائمون على الثق  جزءا
جت هلذه التبعية الثقافية والتعبئة الذوقية دون أن تكون هلا نظرة ورو 

ملختلفة عن كل ما هو وافد حىت ولو  خلصوصيتها وهلويتها الثقافية ا
 من هذا الوادي". أقصد جزءا كان من أرض النيل "

استمرار اهلالة املصرية الثقافية يف ذهنية املثقف املغريب أو العريب غري 
املصري عموما هلا ما هلا وعليها ما عليها، ولعل أبرز ما عليها هو 

مهور العريب الواسع اعتبار أن بوابة النجاح والشهرة والوصول إىل اجل
هذا الوهم هو ما دفع بالكثريين إىل  .يتم عرب مصر ومصر وحدها

الذهاب إىل مصر حبثا عن هذه الشهرة واملكانة واالعرتاف. غري أن 
املتمعن يف املشهد الثقايف سيدرك حني ينظر بعني بصرية أن فاقد 
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بح كل الشيء ال يعطيه، فربغم اإلرث الثقايف الواسع هلذا البلد، أص
شيء فيه مستهلكا أو يكاد، حيث تراجع اإلبداع إىل أسوء حاالته 
إال من أقالم وطاقات قليلة جدا ما زالت تبتكر جديدا، سواء يف 
جمال النثر أو الشعر. بل حىت يف جمال الغناء مل تستطع مصر أن 
تعطي صوتا واحدا مميزا بعد وفاة الرعيل األول من املغنني كأم كلثوم 

لك بقيت حمتفظة ليم حافظ وحممد عبد الوهاب، لذوعبد احل
خ العجز اإلبداعي مفهوما مفاده أن ما بلغه هؤالء مبكانتهم. فقد رس

عوا عريضة مشرتكة بوأد كل أمل ه غريهم، وبذلك وقــبلغال ميكن أن ي
 يف ابتكار جديد من ذلك الطراز.

ة بعد كثريون اعتقدوا أن هذا البلد ميكن أن يتغري بعدما قام بثور 
عقود من الظلم السياسي واالجتماعي واالقتصادي، وكثريون مل 
يدركوا أن التغيري يكون أوال من الذات قبل االنتقال إىل اآلخر، فال 
يكفي أن تلقي كل املسؤولية على اآلخر وجتعل منه مشاعة تعلق عليها 

بىن ـاحلاكم نفسه. التغيري الذي ال ي كل شيء سيء حىت ولو كان
ربانية وأسس علمية نفسية متناغمة مع املسار الدويل ال على سنن 

ميكن أن يؤدي إال إىل تكريس ظلم جديد ومصائب عكسية أعظم 
تمع اجلاهل املتخلف الضيق الرؤيا ال ميكنه إال  مما كانت عليه، ألن ا
أن يهدم، أما أن يبين دولة مدنية حديثة فهذا من سابع املستحيالت 

غشاوته أوال. كما أن الشعب الذي ما زال  عباءةعنه ما مل خيلع 
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حىت رفع فريضة وجدانية يقدس فراعنته حىت النخاع ويعترب إذالهلم له 
إال أن يستمر يف روحه  ههلم الصخر يف الصحراء أسيادا، ال ميكن

أهرامه تذكره كل يوم أن ظهره ما  .آالف السنني بعداملستعبدة ولو 
ية الذي من شدة ما تصبب زال يطلب السوط ليفوح بعرق العبود

بأرضه تراكم حىت أصبح نيال جيري، نعم ماذا لو مل يكن النيل سوى 
املصريني القدامى وهم حيملون صخر  ذل معالعرق الذي تصبب 

 األهرامات لبناء قبور أسيادهم الفراعنة!

ن الشاعر ع يوما يف مقدمة مقال يل على جريدة جنوم اإلبداع بتكت
األوىل "يف شراك أمحد خبيت"، أمحد خبيت:  موضوع رواييت املصري

"كيد إخوة يوسف وكيد إخوة الشعر": "ما جيمع ظاهرا يف هذا األمر 
وإخوة الشعر وحتديدا هنا الشاعر أمحد خبيت هو  عبني إخوة يوسف

انتماؤهم إىل مصر بشكل أو بآخر، وما جيمع باطنا بينهم وبينه هو 
ها هنا، من خالل ذكر  سأت الشر والغرية واحلسد اليتنفس سلوكيا

في عند جمموعة من احملطات النفسية اليت ستبني أن الشر يف بعض توق
الذوات املصرية مل يتطور أبدا، وبالتايل فهو متكرر أصبح مفعوله 
خمتصرا كجرائم يف (منطية فرعونية) معينة وحمددة ال خترج عن إطار 

ه إخوة يوسف يف تعظيم األنا واحتقار اآلخر، لتنتهي إىل ما وصل إلي
األخري وهو السجود بني يديه واالعرتاف له بطبيعة أنفسهم، واإلقرار 
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م، وطلبهم إىل أبيهم  له باملنزلة اليت أنزله اهللا عز وجل إياها من دو
  أن يستغفر هلم ربه".  عيعقوب

وجهت بردة فعل شديدة من أصدقاء مصريني تعجبت هلا غري أين و 
وثق يف أصدق الكتب السماوية مرغم أن هذا السلوك النفسي 

 ها: وأصح

"لرتد على أمحد خبيت تتعرض للشعب املصري هكذا!!.. ال  -
يا أخي راجع هذا املنحى فقد أغضبت مصريني كثرييني، 

 اللصوص والنصابون ىف كل بلد، راجع، حتيايت".
ا مل  وطلب مين آخرون أن أحذف مقاطع أخرى من املقال رغم أ

للشر يف بعض النفوس، ختصص دون أن تكن سوى دراسة نفسية 
  تعمم، فالتعميم غالبا ما يكون إجحافا وظلما.

ية وتستسلم للقيد، ال ميكن أن تصبو إىل احلرية حني ترضى بالعبود
ربت ذلك منحة من ر قيدك من شدة صدئه اعتبل حىت إن تكس
عث من غرقه وعاد يف تابوته إىل املتحف املصري الفرعون الذي ب

ك إليه ويراقبك عرب الزمن الذي تطور بك لكنك مل ليحرس نظرات
ة وحبة رمل وقطرة تتطور به! ال ميكن للفكرة أن تتولد دائما بني صخر 

ها يوما رياح من أقصى املشرق أو املغرب. رمبا حاول نيل إذا مل تذر 
ال ضفة النيل، شيشنق أن يبعثر تلك األنا جبرة قلمه اليت كتبه ا مشِ
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ط، ألن من اشتم رائحة احلرب يومها كان قد دها بسيفه فقدورمبا ب
  طمس حواسه األخرى إال عن ضربة سيف. 

حىت حينما حتطم ذلك النصل، مل يرممه العبيد ليحملوه يف وجه غاز 
شيمه ليبيعوه يف سوق النخاسة كذكرى وشم جلدة  بل زادوا يف 

 غضب الرجال!على سوط آخر على ظهورهم اليت تعودت 

مؤصلة ومتأصلة وقدمية جدا تبلورت يف ثقافة أصبحت رؤية 
صدر ولو كان القهر، املهم أن الكسب بأية طريقة وبأي ماالستكانة و 

شري، وما مؤونة نسوة املدينة من طعمية وك دراهم معدودة تكفي تدر
تنبت األرض من بقل وقثاء وفوم وعدس وبصل، وما خيرج من بطون 

صوتية لتتغىن حنل مصر من عسل "مغشوش" يشجي بعض احلبال ال
 بـــ : "إحنا إحنا إحنا"!

ا ملن عشقها غيبا وقطع املسافات الطوال فقط  تفتح مصر أبوا
ليستنشق فيها هواء األنبياء، لكن سرعان ما تزكمه رائحة فراعنتها 
املنبثة من كل مكان أول ما يصلها، حىت أوالئك الذين يرمون 

م عند أ بأقالمهم مع من رمى كما يرمون قدامهم وحتت نفايا
م أو  َأسر  م، ويطفئون سجائرهم حيثما تصادف يف محاما

ا املتطاير إىل األعلى حىت  مطاخبهم اهلزيلة، لتطفو نفوسهم مع دخا
 تكاد تصطدم بسقف البيت أو أعلى اهلرم.
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س الشيشة أيضا، تتبخرت تلك مع ذلك النفس املتطاير ولعله نف
اجلوع، لرتسم بكربيائها  النفس اليت ما زالت حويصلتها تئن من

األجوف معامل الثقافة العربية وطرق تفريغها يف قوالب مكتوبة 
يسكبها أمل النشر والوصول إىل أكرب عدد من القراء، دون أن تغفل 
ا عن باقي الشعوب العربية، حىت لتكاد تكون مهمة  املهمة اليت ميز

على أدمغة لو بعض مثقفيها القومية الوحيدة: النصب واالحتيال، و 
تاب وشعراء ومثقفني، الوافدين على القاهرة من كل األمة العربية من ك

 حدب وصوب.
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و ين ش   بالوي عصابة
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  تغنجوتغريين مبا 

 وراء ستائر اجلدرانْ 

 ومل تعلم بأين ال

 حميد لدّي عن إنسانْ 

 لديِك طبيعة أنثى

 شرف غدا عنواْن ! ويل

  

  أحمد حضراوي
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 من له تبقى مبا نصفه يقطع د،هو املع طريقه يف املتورمتان اهقدم حتمله
 باب ىلإ ويصل خطوتان الربيد، مكتب عند ميينا ويلتّف  س،نفَ 

 قبل عرقا املتصببة جبهته به ويتحسس جيبه من منديله خيرج. العمارة
 شقته، به الذي الطابق حىتة املتبقي سالمل البضع حنو يدلف أن

  يذال  العنوان ذاته هو .مسافة كل  ماحلا ماء ينزف البدين جسمه
 شارع، ١٢ رقم الشقة: عمله من مساء كلمرهقا   ليهإ يعود

 .، القاهرةالظاهر حبي السكاكيين

اية  الهثا ببطئ يصعد يكاد لسانه أن يصبح على صدره كوسام 
 تفاحة يبتلع املقبض، يدير ،هترباس يفتح الشقة،باب  حىتخدمة 
 عتمتها يقتحمككل مرة،   البلهاء ابتسامته  يتصنع أن قبل حنجرته
 تتأمله املطبخباب  من عنقها فتخرج زوجته به حتس. عفونتها وشذى

ا شزرا  املتهلهلة ةكنبال على بدلته الإ يضع ال املتفحصصة، بعيو
 من يلتقطه ام عادة الذي اجلرنال فوقهايطرح من و  الصالون وسط
  اخللف حنو عنقها جتر مواصالت، عربية أو امليرتو مقاعد أحد على
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 ا جاد اليت اليتيمة البصل حبة تقشري يف وتستمر كالسلحفاة،
 :البائت الفول صحن اله  لتزين يومها مطبخها

 ؟مدهول يا رجعت نتإ -

 .هلكان اقولك، ما غري ومن ه،آ -

 ؟حسرة يا يهإ من !هلكان -

 بقى هنا حلد عالماإل مدينة من املشوار ،يا حبيبيت الشغل من -
 ، زمحة وحرّ ووو...يقرف

 وال عيشال  شو كلأبي ما اللي  يهإ عالمإو  ده يهشغل إ !شغل -
 ؟املواصالت حق حىت وبيدفع

 .هانت -

 .يا خويا، هانت قولك على -

 ..قلتلكش ما الإ -

 يا مدهول؟ ثاين يهإ يف -

  اللي وانا جدا متمكن طلع مغريب، واد مع سجلت ناأ ده النهار -
 مخس ولأ منتصوري  لكن النصيب بقى. عليه تريقأ ناوي كنت
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  فصحى بيتكلم الواد هدومي، نص يف نفسي لقيت احللقة من دقايق
 ليه سئليتأ كل  فكانت جاريهأ معرفتش خلميت من وانا قوي، كويس
 .بالعامية

 أفكرك بيها كل مرة، يعينوالّ الزم  عامية شاعر انت ما بالعامية، -
 !وال حتاكل بعقلي حالوة كمان  ناأ حالوة بعقلي حتاكل

 : الببالوي محدأ يضحك

 يا قشطة يا انيت احلالوة كل  يا ؟بس الزاي نيتإ بعقلك حالوة آكل -
 .قمر

 .وبس بق عارفاك، انا ما توهين، واد يا توهين -

 الذي زوجها ىلفجأة إ تلتفت لكن بيديها ما تكمل نأ حتاول
 :ةنبالك على البط كذكر  اسرتخى

  ،حلد دي الوقيت جثتك مستحملة دي ةنبالك الزاي عارفة مش ناأ -
 !زمان من اتدشدشت املفروض كانت

 يا مالكمن زماااان هههه، ومالك يتقويل بالطريقة دي؟ وأصال  -
 ؟ده النهار ولية

 ؟النحس وش يا مايل عارف مش يعين مايل، -
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 .اتصرف حباول ك،يبعن حاجة كل  شايفة انيت ما -

 .تصرفت اوابقى قل يل مل خويا يا تصرفإ -

 نأ ومسعت ببلجيكا، ساكن لكن صحيح مغريب محدأ تعريف، الإ -
 ..هههه اليورو مسهاإ بلجيكا عاصمة

 ؟مني محدأ -

 ده، النهار مقابلة معاه عملت اللي الشاعر حضراوي محدأ -
قبل عليه ة قايل لك ، مانا لسبس واحدة مش وحياتك مقابلتني

 .شوية، وال هو الزهيمر بقى

  زهاميمــ هري.. إيه هو دا؟ مليانة؟ وحمفظته يل، قلت -

بلدي زيك جديدة ؟ آه الزهامير، ال دي جبنة اللي إيهإيه هو  -
  حينزلوها السوق قريب.

واهللا البلدي والنيب، إبقى جيب لينا منها شويه، نفسي يف اجلبنة  -
 من زمان!

ة إنت متخرجة من أيها بيئة جاهلة بس، أنا بكلمك عن يا ولي -
 غري من بيصرف ده معايا، ديالزا كرمه  شفت ناأالشاعر املغريب، 

 .ابااحس
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 الزاي؟الواد ده  شكله هو يل قل الإ دستور، بيصرف يا دستور -

 تعريف، وانت عليه تفرجيإ ، اجلاكيت يف عندك الفالشة آهي -
 ..ميكن

 :بقسوة ليهإ وتنظر لئيمة، بابتسامة املطبخ باب حنو تقفز

 ،أل قلت وانا رااااجل اداين كان  ربنا هو ؟ال ليه آه، يعجبين ميكن آه-
 !فيه ناأ اللي يف معيشين اللي جيازي اهللا

 يهإ يه،إ والّ  ده النهار حةامنيل  تقلبيها ناوية نتإ ولية، يا خالص -
 بس؟ مالك

 ديد).(تقوهلا بدلع ش.بيا حاسس مش انت هو ما -

 ،شاور ماخذبال  علىن و على التليفيزيبس  اتفرجي نيتإ سيت يا -
 .حّالل لفأ حيلها وبعدين

 .الربومبة سبع يا اهلنا شاور -

 غري ،الفنان املفضل لديه شعبولةأغاين  العفن محامه يف يغين نأ دتعو 
 منشفة خذأ منتشيا، متنرمنا مسمعه ىلإ تعاىلبدأ ي شريين صوت نأ

 قبالة الفول صحن حنو ودلف التسع الطيات يذ هكرش  حول لفها
 كل  خففت بل لباسها من خففت قد هاآر  حني يستغرب مل .التلفاز
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 قصري نوم وقميص عليها ساسيتنياأل القطعتني الإ ترتك فلم لباسها
  وهي تتمايل رقصا وتتفرج على التليفيزيون. الركبتني حىت سودأ شفاف

امللحة  النفسية زوجته حالة ويدركلديها  اللباس هذا رمزية يدرك كان
 داء بسبب بلغها اليت اجلسدية حالته يضاأ ويدرك ترتديه، حينما

بسبب  ،وبالوي كثرية غريها منهما يعاين الذي الدم وضغط السكري
 كان  واخلمور املضروبة. املخدراتأصناف  تناول يفالكبري  فراطهإ

 وعدم فحولته صالحية انتهاء وعلى عليه زوجته صربمثن  نأ يعلم
ا رضاؤهإ هو بالغ، لضرر الطالق طلبها  يدفع ثالث طرف عرب ملتطلبا

ا ميثاق غليظ ي نأ يفرتض ما مقابل يف لبيه هلا هو الذي  يربطه 
 !مأذون عقدو 

 ييجواوال حىت نور الزغنون،  سالمإ وال حسني خايفة مش نيتإ -
 ده؟على احلال  ويالقوك

 .نثىأ ينأ نسىوجحش أ بغلني خلفت ناأ عشان يعين هو -

 .)بسخرية الببالوي بعدها يكرر( أنثى، -

 حاجة وال ناقصاين حاجة هفيهو  مايلإيه  عنك، وغصب نثىأ هآ -
  .ناقصاين

 .بس القعدةلك  نبأم ناأ احلالل بنت يا -
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 نأ وعارفني ،أحسن تربية يديإ على مربياهم وانا والدي دول -
تدلعهم. طالعني يل وبيسمعوا و  تنغنغهم عشان شوف الويلبت مامتهم

 !يورو يا شيالهالكالم.. 

  

  

-٢ - 

  

 أربعة سبعة صفر كمان  سبعتني، صفرين واحد صفر ثننيإ صفر صفر
 حاليا، متوفر غري عليه تتصل الذي الرقم ربعة،أ وهوب ةثثال

 ...ضغطإ

 ستة مخسة كمان  مثانية ثالثة مخسة واحد واحد صفر ثننيإ صفرين
 متوفر غري وأ مغلق به االتصال حتاول الذي مالرق تسعة، ستة سبعة

 ...اضـ حاليا،

 الحسن شتيمة بالش وال ،.. الــ بنت يا بس فني نيتإ يووووه، -
 !هههههه النار روحأ
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 يا كلأ عايز جيعان، انا دي، الساعة فني رحيت بس، فني نيتإ
 حقي، آخذ الزم دي، املرة حرمحك مش ال.. تكوين إوعي شريين،

 الزاي راجل حيبقى الواحد هو وال االتفاق، هو واالتفاق حق احلق آه
 مراتو؟ على كلمتو  فرضش ما إذا

 اليت بشريين يتصل أن قوية هيسترييا حبالة أصيب كمن  حياول زال ما
 ال لكنها بفيصل أبيها يتهذا بب اجلمعة يوم ستقضي اأ أخربته
 يلنب أخاها تذكر مقفول، خطهاحىت أن على مكاملاته بل  جتيب
ا أم الوالد ببيت هي هل منه ليعرف هو به يتصل ال مل فجأة،  أ
 .أو يكتشفه به يعلم أن تريده ال آخر مكان إىل وجهتها غريت

 واحد مخسة ثالثة اثنينات ثالث واحد واحد صفر اثنني صفرين،
 :أربعة تسعة

 ف علينا بتعدي وال لأبتس ال يعين نبيل، عم يا فينك ألوووو، -
 .الظاهر

 والبنزين تعبان، الشغل الظروف، عارف نتإ ببالوي عم يا اهللاو  -
 ...وووو مفيش

  اهللا خيرب بيت الثورة ع اللي عملوا الثورة. -

  ! ..ده احنا كنا كويسني مع مبارك، كانت أيام واهللا عندك حق، -
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 عندك؟ شريين يل، قل الإ -

 .عليك ردأو  احلاجة لك أكلم بس الوقيت، دي البيت برة أنا -

 ..ترن ترن رنت

 ..نبيل يا أيوه -

 .شريين ناأ رخم، يا مني نبيل -

 املقفول موبايلك حكاية يهإو  النهار، طول فني كنيت  نيتإ شريين، -
 .الصبح من

 افتكرتين ألنك براءة طلعت تعرف، بس محش، يا الشغل يف كنت  -
 .ياهمإ من واحدة مش راجل

 .خوكأ نبيل افتكرتك ناأ -

منك حزعل كنت ات  ااااو لو كنت بتكلم سته ليهزر معاك،  -
 كنت  انت هوههه،  حزعل، مانا عارفه البري وغطاهكنت يعين وال  

 ؟حاجة ف حمتاجو

كل مرة مبوالك ده؟ زي  تسممي بدين ب ثاين يا شريين ثاين، إنيت ليه -
 .سهل وال بوكأ بيت وصلت نيتيا سيت إ منه عرفأ عايز كنت
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 ؟ههههه الوقت دي وعرفت -

 يه؟إ وال حاجة شاربة نيتإ شيخة، يا يهإ -

، وال اقولك من الصنف اللي بتشربه انت دلعدي يا شربات شاربة -
 .هههه

 ؟بس مىتإ البيت وراجعة فني، كنيت  قويل معاك، وبعدين -

 .بيهيا  الشغل يف كنت  -

 بتشتغليه؟ انيت اللي ده يهإ شغل! شغل -

 ...الشغل يف حبييب يا كنت  الشغل، الشغل الشغل -

 .بتيا  شوية تلميإ بقى، وبعدين -

 ..هههه حبييب يا تبتك ملا بت -

 يه؟إ فيه هو ده، النهار رايقة انيت الظاهر انكي ال -

 اللي الشغل يف كنت  ناأباملختصر املفيد  ببالوي ام ابن يا امحد يا -
 .فكركأ اسينكنت   ولو فيه، بتشغلين انت

 ؟ده النهار بروفة عندك كانانيت   هو -
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 ده تصدق بس ،املسمسم صاحبك معههه يا افندم هووووفة ر ب آه -
 ...جامـهو  بصراحة هو وكمان ليان،م

 انبسطيت، تكوين شيء همأ ،دي التفاصيل بالش ولية، يا خالص -
 م؟اك  ياداك هو الإ. باين هو ما اسال، ما غري من وال

 من هرب كان  هو يعين ؟ مالك وانت منظر، شيخ يا كام  داينإ -
 ؟حلمي من وال حلمك

 .بيئة بقييتانيت  ده بت، يا دي االلفاظ يهإ!  هرب -

 يا بقى فكركأ نسيتكنت   وان نسيت، وال ببالوي، يا كإيد تربية -
 !فحلي

 ؟حبتني زودك وال معاه اتفقت ما زي كام،  ياداك هو ، خالص -

 !وبيزود كرمي،  انه عارف انت ما -

 ؟انكمحاجات أوبسن   زودتيه كمان  انيت كيدأ -

 سرارأ دي جوزي، يا إختشيانت كمان،  اطب بالش تزوده -
 كل  زي غري خالص افيه مالكش وبصراحة دي أسرااااار، الشغل،

 .مرة
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 الزبون ع برتوحي كنيت  لسة ايام من شوشو، يا معلمة وبقييت واهللا -
 بقى يه،إو  ال الوقت ودي املذبوحة، الفرخة زي عاملةخايفة و  وانت
 .بلدنا يف الغفر شيخ وال جامد قلبك

 بتعملو اللي امراتو مع بيعمل راجل يف هو معاك، غليب من هو ما -
 .ذكريا .. يا معايا

 وشايفة وغطاه، البري فةعار  انيت شريين، يا عننا غصبا هو ما -
  ، واملصاريف اللي...خالص معايا معصلكة الصحة

، رجعت من بالبيت ناأ بسكاتك، نقطين بس خويا يا شايفة -
 .شوية

 ...ترن ترن ترن

 .حبيبيت يا ثاين يهإ يف -

 ..نأ قولكأ عايز كنت  نبيل، ناأ مني، حبيبتك -

 .البيترجعت  اأ وقالت مكلماين لسة هي عارف -

 !؟عليك عيب مش هههه، حبيبيت يا الخيت بتقول نتإ هههه، -

 ؟هههه نسيت وال ،حاليل مرايت دي-
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ا نكأ نسيت هه،هه -  كنت  ما يامأ ببايل لسة ناأ هههه، جتوز
 ..ووو ..قبل ما خمطوبني لسة وانتو منك .. اإ حىت مصاحبها،

 ورايا ونأل الوقت دي سيبكأ نبيل، يا دي السرية يف وبعدين -
 .مهمة مكاملة

 .بس معاك زر كنت  ناأ محش، يا وكىأ -

 زوجته، ويلعن هذا يومه جهرا يلعن وهو السكة الببالوي محدأ يقفل
 .صحيح حواري يلةع :الشتائم من وافر بنصيب هصهر  يبخس وال

 ع حدلك وبعديها فضلك من الظاهر ميدان. ..تاكسي -
 ...العنوان

 املواصالت عربية يف يتمرمط الأ الببالوي يفضل بنكنوت، فيها دام ما
 ال الواحد فاملقعد الضخمة، جثته بسبب الدوبل دفع ىلإ يضطر اليت

 فال اهلاتف ويشحن اجليب يدفئ مبا بشرته قد املدام نأ ومبا يكفيه،
 .تاكسي ركوب من ضري

 اليت قلبه حببيبة يتصل نأ ينسى ال ،سيارةال من بصعوبة ينزل وهو
 حاولت اأ حىت بالزواج هلا وعده خلفأ بعدما) بومبة اداتو(

 صفر، تسعة، صفر، واحد صفر،": ج.م" ذلك، بسبب االنتحار
 :مثانية واحد ربعةأ اثنني صفر ربعةأ
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 فيا؟ عملتو اللي كل  بعد يهإ عايز نتإ -

 .معاك تفاهمأ ونفسي ميمي، يا حببك ناأ ،ع احلبايب يمسأ عايز -

، الفضحك والنيب الإو  ببالوي، يا عين حل امحد، يا عين حل -
 الوي.إنت سريتك بقت كلها بـِ.. ب

 .عليكم سالم ، يهإ وعلى ال -

 مخسة سبعة اثنني ثننيا تسعة، مثانية، واحد، اثنني صفر واحد، صفر،
 فيها، بشتغل اللي القناة موت، واحشاين حبيبيت، يا الزيك ألو،: 

 اللي القرشانة بس أدلعك، ونفسي احلساب، ع مهمة دفعة ادوين
 .البيت تيجيين لك وابعث مشوار هلا دبرأ بالبيت عندي

 .حبييب وكيأ -

 .املاساج بتحيب نكإ بعرف عشان حنل عسل كيلو  لك حمضر ناأ -

منك ولو إين عارفه أنو مفيش فايده  .اهللا امحد، يا بقى اختشي -
، مانت عارف بس عشان أمسع كالمك احللوهههه، لكين حاجي 

  نقطة ضعفي، الزمين مصاريف للجامعة وووو...

ت فهمت.. أوكي باي دي الوقت خالص يا يامسني خالص فهم -
  باب العمارة. أنا وصلت
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 سالم يا خويا. -

  ؟ فني نصييب:  الشقة ويدخل الباب يفتح
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 يل وأرتاح األول محام آخذ ملا مش ليه، كده  متسربع إنت إيه، يف -
 .هد ينهد هعند كنت  اللي الثور ده نتحاسب، ونبقى شوية

 ؟حديد بيلعب هو ليه -

 بتحشر مالك، إنت وبعدين. خويا يا ثانية حاجات بيلعب ال -
 وافقت ملا إسود يوم كان  ؟أصال ليه هفي مليكشي اللي يف نفسك
 ..أوووف زيك، منظر واحد أجتوز

 ..جيعان أنا -

 ..أختمد عايز أنا جيعان، أنا فيه، فاحل انت اللي ده آهو -

 ..إحلقين قوام إحلقين.. مشوار رايح أنا -

 ،يا خيبتك ببالوي أم ابن يا ببالوي يا خيبتك يا بتهزر، وكمان -
، وال من األيتام ملجأ من جابتك وال وحقيق حبق أمك هي باحلق إال

 ..احلارة اللي جنبكم؟؟
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 ...ةباخي تكنكت بس ،انيت رايقة هههه -

 احلقيقي أبوك هو حسني ترى يا أبوك، عن اسألك ما أحسن مش -
 ؟غريه وال

 نيجي ما كل  هو ما.. بقى خناقة على ده النهار ناوية إنت ال -
 .علي تعكنين الزم للفلوس

حاجة مش   قلت أنا خي يا يعين الربومبا، سبع فيها امليع مالك، -
 !بريء سؤال ده كويسة وال قلت حاجة مش كويسة؟

.. باهللا أعوذ.. أمي وبتتهمي لبويا نسيب ف يبتشكّ  يعين بريء، -
 خالص؟ زودتيها انت ده ال بريء، سؤال وبتقويل

 على نضحك وبالش.. عيلة إحنا حبييب يا يل، بص عنيا، يف بص -
 ! ، يعين أنا آه وامك أل، ليه هي كانت رابعة وانا مش عارفةضبع

 :أمحد صدر على ا وتضرب جنيهات كمشة  شريين تكمش

ــ..لَ  خويا يا حقك آهو -  عليك، بضحك وال بسرقك بأين تتهمين ـ
 الوقيت دي دوشاين دماغي أنا بسكاتك، نقطين بس آه، حق، احلق

 إطفحهم وكبدة، فول ةشوي املطبخ يف عندك واهو ،ومش ناقصاك
 تصبح يرجعوا، الوالد ما قبل شوية يل أغمض وسيبين والشفا باهلنا
 .زفت على



- 33 - 
 

 من غنمها اليت اجلنيهات يضم وهو وجهه على املاكرة ابتسامته يرسم 
 :زوجته لسرير الفحول أحد غزوات

 !وانيت من أهله ماما، يا وانيت من أهله -

بالصحن ع الكبدة الصغرية وبضع قط الفول صحن على عيناه تتسمر
 اخلشبية طاولته على أمامه البصل فحل وعلىالبالستيكي اآلخر 

 من األرض إىل عليها يغمى أن األربع قوائمها تكاد اليت ،املهلهلة
أن اسكبوا  طويل زمن منذ لصرخت لسان هلا كان  لو تها.نتان شدة

 ايقضمه أن أراد وحني البصل حبة أخذ !ونظفوين علي بعض املاء
 كان  أنه أدرك .ربهةل توقف الواسع بطنه عليه جبل اليت جوعه بشراهة

 أنه غري ،طاولة عالقة تربطهما فحالن هناك يكون أن املفرتض من
 بلقب حتتفظ زالت ما بصلة مستوى يف حىت يعد مل بدونيته

 ."فحولتها"

 لكنه بيده رفسها الشهري، املصري لقبها ومن منها ينتقم أن أراد وكأنه
 جمرد بصلة، شيم عن يعجز الدرجة هذه أإىل شيمها، عيستط مل

ا يده قبضة مجع ؟! غساله أمام كميت  أمامه مستسلمة بصلة  وضر
 أمامه، األبيض سائلهامنها  ساح حىت تفتتت املرة هذه ها،طرقتمب

 قد البصلة هذه أن خميلته له رمست .وفزع رأى ما هول من ارتعش
 ال ما إىل فوله طبق يف تتحول أن قبل تهافحول تعابري وجهه يف نفثت
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 نومها، يف الغارقة زوجته على نظرة ليلقي وسواسه جبنون قام يشتهيه،
  ويكسر املكان يف يزعق فشخريها مساع، إىل النظرة حتولت ما سرعان

 من تبقى ما لعق إىل ويعود النوم، غرفة باب يغلق الصرب، حواجز كل
 كنبةال على ينبطح مث أصابعه ابعده يلعق بصحنه، األرض فول أثر

، الذي يصل صوته إىل الشخري سامفونية يف شريين واسيلي اخلشبية
 ميدان التحرير.

  

  

  

  

-٤ - 

  

 ببعض وجهه لينعش محامه مبغسلة املرور عناء حىت نفسه يكلف ال
 بسرعة يتسرول ،النوم العميق سامفونية إيقاع على قيلولة بعد املاء

 يتحسس ،" الديكور" جسمه أحناء لك  من املتديل شحمه تناسب
يعدها  هلاث، بعد اجلنيهات على طمئنلي اخللفي جيبه اليمىن بيده

زوجته  منه تسرق مل كيف  يستغرب ،غري منقوصة كاملة  يجدهاثانية ف
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 الشريف باملصحف بعدها له لتحلف ،منها هذه املرة الورقات بعض
زورا  ذلك بعد ليتهمها جاء مث وقماره مخره على أنفقها من هو أنه

تانا!  غري على" متخمدة" شريين وظلت حالتها على النقود ظلت و
ا يبدو العادة،  ماذا ترى السابقة، املراتمن  رأكث جمهدة مرهقة أ
 قبل الببالوي أمحد تساءل - الزبون؟ ذلك شقة يف "عليها" حدث

 سمترت يراها اليت شفتيها ةانفراج أن غري -البلهاء بابتسامته يعقب أن
ا على إال تدل ال مبقالة كسمكة  تقلبت كلما  أمامه  مرضية، راضية أ
 ...!كان  احملظوظ ألن هل اليوم، كما  سعيدة يرها مل زمن منذ

 حمل عند يتوقف مشيا، تسعفانه بالكاد ورجاله الظاهر ميدان ربيع
 الكؤوس من تيسر ما جوفه يف يفرغ غمرة، حمطة عند القصب عصري
 نفسه سدت مث ،مبراحل به املسموح جتاوز ذيال سكره مستوى رغم

 لكن اندمل مبعصمه، الذي اجلرح أثر األلف للمرة يلمح حني فجأة
 فيها قطع اليت املرات عدد يتذكر يعد مل. هو هو زال ما بنفسه أثره

 احملاوالت، تلك دوافع يتذكر يعد مل االنتحار، حياول وهو يده شرايني
 حيتاج أمامه، القابع التكتك ذلك مثل أنه هو وأبدا دائما يتذكره ما

 ! ايته اجتاه يف كانت  ولو حىت أخرى مسافة ليقطع بنزين إىل فقط

 عاميا شاعرا ،"املهم مظهر" من إال قيمة كل  من املرء ينسلخ عندما
 أن حياول فاشال إعالميا أو سليمة فصيحة مجلة تركيب يستطيع ال

 أو متمكن، حماور أول صخرة على ومهه فينكسر حقيقته بغري يظهر
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 عليها يتفرج ال قنوات بعض على الناحبة الكالب تلك قدوته صحفيا
م  إال  بريقا مضفية الذايت اخلداع دوامة تبدأ. ا العاملني وأقرباءزوجا

 بعد حقيقية دمعة أول كحله  بددت ما سرعان الذي الوهم هالة على
 .مثلها حقيقة صدمة أول

 التذاكر، كشك  حىت الطويل الرواق يقطع ةاملنهك امليرتو سالمل بعد
 يقفز الرصيف، إىل بصعوبة ينزل مث أمامه يتدافعون من مع يتدافع
 مث كالعادة،  املكتظة العربات إحدى يف جهد من له تبقى ما بكل
 مث احلديدي السياج جبوار ميشي ،"وبرااأل" حمطة يف عرقا متصببا ينزل
 الطاوالت بني قليال يتسكع جر،اهلنا ملقهى اخللفية البوابة على مير

ا البد. عنها باحثا ويسرة مينة نظره حيول بالزبائن، املكتظة  وأ
اخلف  اليمني أقصىيف  بالداخل  يدرك مل عليها، تعودت اليت طربيز

 بني" جوة قعدة" وبتفضيلهابالذات  الطاولة بتلك ارتباطها سر يوما
 هذا يف خاصة اخلارج يف الربحة الشرحة القعدة بدل املغلقة اجلدران

 .اخلالب الربيعي واملنظر الرائع اجلو

 .زمان واهللا ؟هويدا يا أخبارك -

 الزيك؟ امحد يا أهال -

 !النجاااااح ضريبة دي ايه؟ نعمل لكن بيحاربوين، -



- 37 - 
 

 مش كمان  أنا االثنني، احنا حظنا من أقولك وال حظك، من -
 .ساتر يا ليه، كدة  وحشة بقت الناس فامهة

 إيه؟ أخباره أمحد إال -

 ؟ حضراوي قصدك، مني -

 شغالة لسة نتإ خبيت، أمحد قصدي أنا ال هههه، حضرااااوي -
 ؟معاه

 .مفيش على شغل بس املكتب، مسكالو لسة آه -

 ؟ خري إيه -

 احنا آهو بس مرتب، غري من شغل ،خبيت خبيل عارف انت ما -
 .ثاين بشكل بنستفيد

 ؟ يعين الزاي -

 خبيت عملو اللي حتصدق مش تعرف. ده ملوضوعا من سيبك ال -
 جيه كليم،  دار ف ديوانه يطبع جيه عيين حبة يا الوال حضراوي، مع

 مقابل خيايل مبلغ منه طلب تصور توضيب،آخر  وضبو خبيت
 .ديوانه

 وافق؟ املغفل وصاحبنا -
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 !! باليورو يهإو  عربون، دفع وكمان وافق جمنين، اللي ده آه -

 على لو برسم الوقت دي وانا القناة، على حوارين يامعا عمل الولد -
 العبيه ،وسهل يتخدع بقشيش معاه نهأ شايفة نتإ ومادام ثقيل،

 .عليه متفقني نناإ ميحس غري من بس ماما يا كمان  نيتإ

 الشغل خبيت، معاه عملو اللي شفت ملا ناأ امحد، يا عيلة انا هو -
أنا   املية متخرش ةتوضيب له وضبأ الزم قلت صوله،أ على اللي

 وكلمة تديه وكلمة ولدان، يا حنني وقلبه طيب أنه تعرف ،كمان
  ، وإال مبقاش أنا هويدا فالور بقى.منه مرادي أنول الزم وانا جتيبه،

الظاهر إنك نسييت اسم ابوكي كمان، قال  هههه، والشفا باهلنا -
 يتبعد لكن .فالور قال، اهللا يرحم أيام هويدا عبد الواحد حسني

 بعض من قريبني مش وانت ناأ نهأ فاهم خليه شيء همأو  سكيت، عن
 فاهم كمان  هو خليه خالف، على اننا فاهم الكل ما زي ،خالص

 .والبد مش وخبيت ناأ ينإ افهمه مبحاول زي اعداء، شبه نناإ

، نسيت أيام الزمن مش قريبني خالص، خالص يا بعيد -
  .. اجلميل؟!

  ..ك املتنيلخلينا يف اجلد بالش هزار اهللا بقى ياهويدا هههه،  -
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 قاعد تكون ملا شيء همأ زمان، من كده  عارفة وانا داهية، نتإ -
 عشان ميساج يل ابعث للخطة، مناسب الوقت ان وشايف معاه

 !ألف كام  منه ينولنا ميكن عارف مني ونشوف، عليه مثلأكلمك وا

قنوعة معاه، اتفقنا، بس ماتبالغيش يف املبلغ اللي حتطلبيه، خليك  -
 وما تنسيش نسبيت بقى.

-٥ - 

  

 مسافة طوال احلديدية تهسكّ  يخطّ  على يئن الذي امليرتو يب يتوقف
 كسائح  منه أنزل أن أحاول أخريا، غمرة مبحطة املعادي من الرحلة

 جانيب على مفروشة بضاعة يف أتعثر أو أحدا أصدم أن دون متحضر
 الذي البشري الطوفان ذلك عليه تعودي مل أنا حذرته ما لكن ،خمارجه

 وتقديس أذيته وعدم الغري احرتام الغرب، يف أنا تعلمته ما يتعلممل 
 ائم حظرية يفكان   لو كما  والدفع والعفس الركل وجتنيبه جسده
م يدعون ناس بني سولي النيل وادي للقومية أُخرجت  أمة خري أ

م إسرائيل بنو زعم كما  متاما، يةلعربا  ! ختارامل اهللا شعب أ

 حتته الكامنون العساكر ليتفحصين الدرج أسفل إىل ألي بعد وصلُت 
 عدو  الذي البلد هذا يف مطلوبا أصبحُت  أنين إيل أوحت بنظرات

 من قواي وتنهار حلقي جيف يكاد. أعلم أن دون باألمان هو داخل
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 من القريب القصب عصري مبحل املرور من بدا أجد فال احلر شدة
 يننبأ يعدين دائما .الستقبايل الببالوي أمحد يصل أن قبل احملطة

 زمنا وانتظاره ملهاتفته مرة كل  أضطر أين غري الدرج أسفل سأجده
 .(براحته) يأيت حىت

 قدميه على الضخمة جبثته بعيد من الربي كالدب  يتمايل ذا هاهو
  تدبري، أو  بليل دبر حنس كبشائر  البلهاء ابتسامته تسبقه املتورمتني،

 املكافحني األخيار من -بسذاجيت- أعده الساعة لكت حىت كنت
 أكن مل .كرمي  وعيش مستحق جناححتقيق  سبيل يف ييأسون ال الذين
ا أظن ال اليت القذرة نفسه خبايا بعد أدرك  إحدى إىل إال تعود جينا
 بأول حبلت إحداهن أن البد احلسن، زمن يف أيديهن قطعن من

 !سفحا ساللته

 يا ليه، كده  علي بتغيب أنت راجل، يا وحشتين ،امحيد ابو يا أهال -
ونشرب لينا   القهوة علىتعال نقعد  لك، مشتاق كله  الظاهر عم

 .يا شاعر كثري  كالم  لينا احنا ده ،كبايتني شاي نعدل بيها املزاج

 معي كلماته  تلون يستسغ مل الذي قليب منوال على السالم عليه أرد
 جئت كلما  عليها سأن جنل تعودنا اليت القهوة إىل أرافقه املرة، هذه

 ميينا احنرفنا شارعا، يسمونه الذي املتسخ الزقاق ذلك قطعنا الظاهر،
ا وقاذوراته أزباله وجهي يف قفزت كوبري  حتت مررنا مث مشاال مث  وكأ
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 الساحة تلك إىل أخريا وصلنا. احلي ساكينبعض  هوية عن تعلن
 الطاوالت وبعض الستيكيةالب الكراسي بعض ا تناثرت اليت املرتبة

  كثيفا  الشر بعضها من خيرج وجوه حوهلا والتفت ،الصغرية املعدنية
 .منها ينبعث الذي الشيشة دخان ككثافة

 أسندنا الزبائن، من غرينا عن منزو شبه مكان يف كالعادة  جلسنا
 ال واليت فوقه املرور كثافة  بسبب يهتز ظل الذي الكوبري إىل نايظهر 

 يصل وكيف احلسان مع مغامراته بسرد بدأ .اار  وال ليال ال تتوقف
 أن بعد طبعا ا، يعمل اليت القناة يف والتوظيف بالشهرة إغرائهن إىل

 . معهن حيسنه أنه يدعي الذي العسل ومبساج بالزواج يعدهن

 عن فيها ينفس اليت للمواضيع يتطرق حينما مرة ككل  امللل أخذين
 إىل زواجه أوصل الذي ضعفه عن حدثين قد أنه نسي وكأنه عجزه،
 نزوات إرضاء قبول إىل احلد به وصل حىت كاد  أو عودة الال نقطة
 بشرط معه تستمر أن منصور شريين قبلت فقد جسده، بغري زوجته

 أن أكاد كنت.  الزوجية فراش يف جتاهها عجزه يعوض من هلا جيد أن
 بتلك ميميةبيته احل ظروف عن يتحدث إليه أستمع وأنا أجن

 تلك كل  إلفشاء دوافعه بعد أدرك أكن مل لكين املفرطة، الصراحة
 .بالذات الغريب املغريب أنا ويل يل، الغريزية األسرار
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 أيضا وتقطع الغريبة، األسرة هذه عامل يف ذهين شرود هاتفه رنة تقطع
 دئة يف يبدأ املفرتضة، فحولته غزوات عن الكالم يف اسرتساله
  فالور هويدا أو حسني الواحد عبد هويدا اأ فهمت اليت املتصلة

 بعدما تهاسأس اليت فالور دار إىل نسبة نفسها تدلع أن حتب كما
  هامن اطرده أو كليم،نشره دار   دار يف خبيت أمحد عند العمل تركت
  . عدة مالية وخمالفات بسرقات متلبسة ضبطها بعدماهو  يزعم كما

امية احلدث مل يأُل الببالوي طالت املكاملة اهلاتفية بينهما، ورغم در 
"مسخرة الوضع" ومتييعه كعادته، فهو إمنا يرتدي قناع جنوم  يفجهدا 

سينما وال يستطيع أن يعيش شخصيته البئيسة للحظة. هكذا 
وباختصار شديد تنحصر كل املواضيع املصرية حول املال والشيء 

ة غري املال، وإذا أُحبكت حوله الدموع كانت الغاية شبه مضمون
خاصة مع شاعر مغريب "له قلب طيب وإحساس مرهف"، شاعر 
سريع التأثر والتعاطف مع مآسي الناس خاصة إذا كانت الضحية "أم 

ا دراما مصرية مل.عيال"  يتورع أمحد الببالوي يف تصوير الوضع وكأ
م يف ذلك ال شهر الكرمي، يف مسلسل رمضاين يلهي الناس عن عبادا

ا تفاجأت ا لفوكأنه كان عارفا س بقصتها اليت تقول هي نفسها أ
مبحضر الشرطة يومها فقط، وكيف أن صاحب الرتبة العسكرية 
العالية الذي يالزمها وكأنه زوجها مل يستطع أن ينفعها يشيء أو 
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يبدو أن األمر حمسوم أو لعله حمبك سلفا بشكل  .يساعدها بعالقاته
  أو باألحرى هوويدي!هوليودي، 

 يستطيع أين من اليد، ذات بقلة قرارواإل املواساة وطالت البكاء طال
 دخول جينبها حىت ساعته يف مصري جنيه ٣٠٠٠ مبلغ هلا يدبر أن

التايل وجينبها صبحا سيزين معصميها بكلبشات،  اليوم صباح السجن
ن ال تزينهما عادة إال بعض احللي "الفالصو" وساعة االلذمعصماها 

 تبدو حلول وال الليل، منتصف يلإىل حوا اآلن ، تشريصينية الصنع
 !الظالم هذا جنح حتت

 جبانبه أين علمت كيف  حتدثين، أن تريد هويدا اهلاتف، يناولين فجأة
 هل معها، حواره بدأ منذمعه  تواجديب أحلظ أنه قد أخربها ومل

 االخشوشان غبار عليه تراكم الذي األنثوي حبدسها ذلكب أحست
 الغابة هذه وسط يف سلوكها وذكورة أنوثتها بني مييز أحد يعد فلم

  القاهرة؟ تسمى اليت الكبرية

 ضحكوامصيبة مصيبة وحياتك،  كبرية،  ورطة ف أنا امحد، يا أيوه -
 الكتب آخذ جيت وملا فلوس هلا دفعت ومهية ملطبعة وودوين علي

 ١٠ الساعة قبل مدفعتش لو بكرة السجن حخش أنا شطبت، لقيتها
 معاك لو االصالحية، وخيشوا حيتشردوا واوالدي جنيه، ٣٠٠٠ مبلغ
 يا السجن حخش أنا أرجوك، حيايت أنقذ معاك نهأ عارفه وانا

  ...امحد
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 ناولت الدمع، وغسله النحيب خالطه بعدما كالمها  أفهم أعد مل
 ووعدها كلمات  ببضع روعها من هّدأ الذي الببالوي ألمحد اهلاتف

 أن معتقدا أوروبا من ادماق أجنبيا أمامه يرى كان.  اخلط أقفل مث خريا
 على بالكلمات الرسم بدأ. الدويل النقد صندوق حمفظة هي حمفظته
 إىل اصطحبين مث خريا وعدته أجفاين، يراود بدأ الذي النوم إيقاع
 .الذي اقتنيته حىت املعادي امليرتو

على غري عاديت ذلك اليوم، اضطرت إىل االستيقاظ مبكرا مع صباح 
رفة الدور السادس من برج روضة النيل مقر دار  مطل على النيل من ش

كان منظر النايل كونرتي كثريا ما يغريين باجللوس   .املعاديآخر كليم ب
فقط،  ربجالتار من على إحدى طاوالته وهو على بعد عشرات األم

 تكن قد مله للتمتع جبلسة أمام مهد الكليم غري أن فرصة دخول
تبدو  اهميلة بنربة صوت أرحييتبحية اجلتين تلك األصهاتفحانت بعد. 

ايف اليوم السابق،  ا كانت عليهيتالسترييتها يهأكثر بكثري من   انتظر
 نفس الختيارها استغربت كونرتي،  النايل أمام صباحا العاشرة على

! سجنت وإال فيها املبلغ تسدد أن املفروض من كان  اليت الساعة
 حوايل إال تصل مل ،يف مصر موعداحدد يل  من ككل  تأخرت
اخرتنا مكانا ميتعنا خبرير املاء املنسكب كالكيد املصري  .عشر احلادية

عرب التاريخ الفرعوين الطويل الذي ال يلتطم بضفة الربهان إال قليال 
بول عليه بقدر. استعادت ثقتها بنفسها  ليعاود سيالنه إىل مصبه ا
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ب حبديث وبشكل زائد هذه املرة، ارتشفنا كؤوس شاي الفتلة املشو 
النجاح وعثراته اجلارحة. ما إن انقضت على "الثالث باكوهات" اليت 
حيتوي كل "باكو" منها على ألف من اجلنيهات حىت تغري ملعان 

ا و  ا صافرة  ،شكل جلستها وموضوع حديثهاغريت من عيو وكأ
حكم مباراة تعلن انتصار الريح املتدحرج داخل قطعة من اجللد حنو 

  .شباك املرمى
إىل بيتها أو هكذا  ةعوديف الين نتستأذاصبح الوقت ضيقا اآلن، أ

ا لوالي مل تنس قبل ذلك أن  !قالت لتسلم املبلغ ملن كاد أن يبطش 
حتدثين عن أبنائها الذين أبعدُت عنهم شبح الضياع والتشرد بفضل 

.  خاصة وأن أباهم قد أمهلها منذ زمن ما أسديُت هلا من معروف
يفين فنبهتها إىل أن املبلغ عبارة عن قرض إىل كانت كلمة معروف خت

حني ميسرة وليس منحة أو كرما حامتيا باعتبار أن ظرويف املادية أيضا 
مبتسمة وهي  ليست بالشكل الذي تتصوره أو تتخيله، هزت رأسها

 حساب دفعُت  . "مْن أيوه يا امحد أيوه، إط "م بالذهاب يف عجل:
  !لسعتها ذبابة وكأن شكرتين ابعدم وانصرفت عتينود ،املشروبات

من"، طإمْن"، مل تكن كلمة ختيفنين وتقلقين مبصر مثل كلمة "إط"
خبيبة أمل كبرية فيه، خيبة أمل  فما قاهلا يل أحدهم إال وصعقت

م البحر ليتفاجأ بالعبودية اليت  موسى يف بين إسرائيل وقد جاوز 
كذلك   هللا.ذوها عجال يعبدونه من دون اصاغوها ذهبا خالصا واخت



- 46 - 
 

سياط فرعون وهامان على ظهور كثري من  تفاجأت كثريا بشي
املصريني وقد صاغوا من صداها على ظهورهم وسام ذل أبدي، جيعل  
كل قيمة إنسانية وقيمة روحية أخالقية يف مهب املال، ومهب دراهم 
معدودة بيد إخوة يوسف. كانت تدرك جيدا تقلص حبات الرمل يف 

ا صرح ساعيت الرملية اليت  قد أوقد عليها هامان مبتلة ناره ليبين 
أحس بأنه  أصبحت .فرعون، فكانت تكيل يل الوعد بعد الوعد

الغيب بامتياز"، السهل صب يل البتزازي وأنا "املغريب شراك آخر قد ن
وعدتين بسداد  !بلت أنفسهم على الشرجمن طرف ن اصطياده م

الببالوي حىت يضيفه إىل  ه بانتظام ألمحددفعاملبلغ كل مرة وبتقسيط ت
ما وعدين بتحقيقه إلطالق مؤسستنا اإلعالمية بالقاهرة، غري أنه ظل 
ينكر تسلمه أي "مليم" منها قبل أن حيظرين على الفايسبوك والياهو 

  وينضم إىل صديقه يف املواطنة والنصب أمحد خبيت. 
فجرت وكالة أنباء الشعر قضييت مع الشاعر أمحد خبيت، اكتشفُت 

من طرف  أبدا يوقع ملعقد النشر الذي عقدته مع دار كليم  أن
ا" وال من طرف أمني الصندوق  "صاحب الدار ورئيس جملس إدار
حينها هويدا عبد الواحد حسني "هي". وجدتين يف موقف ال أُحسد 

 ٥٠٠عليها، فمبلغ اإليصال الذي مل يكتب عليه إال جزء من املبلغ "
 ممضي أصال من أي طرف، قد يورو" الغري ١٢٠٠يورو" بدل "

يعرضين ملا ال حتمد عقباه إذا أنكره الشاعر أمحد خبيت فأجدين ليس 
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فقط قد خسرت كل دليل يثبت حقي عليه بل ويعرضين أيضا 
للمساءلة القانونية بسبب التشهري الكاذب يف حق "شاعر معروف"، 
مة تنتظرين حيث أورد بنفسه: "حب الشهرة  ولعلها تكون أول 

ام (الشرفاء) يف مكانتهم األدبية لدى وب أي طريقة كانت ولو با
  ! "العامة واخلاصة

ا بكل خري يف رواييت األوىل "يف  ويدا وقد ذكر اتصلت مستبشرا 
شراك أمحد خبيت" وحتمست بكل حسن نية للدفاع عنها يف قضية 
"اخلليجي فارس العنزي"، وتوقعت منها أن تقابل معرويف جتاهها 

مثله وبإحساين إليها بإحسان يضاهيه أو يفوقه، ألصطدم  مبعروف
إال يف صف امرأة  ي ال ميكن أن يكنئبصخرة نسوة املدينة الال

العزيز: "أنا كنت موظفة بس"، "أنا مليش دعوة باملوضوع"، "هو 
أمحد لسه مرجعلكش فلوسك"، "أمحد الببالوي أخذ املبلغ كله مين"، 

"ياما نصحتك يا امحد"، "أنا ال "أنا ال شفت وال أعرف حاجة"، 
، ولو تفتكر البنت اللي امسها مها وال غريه شفت اتفاق على الشراكة

هي اللي كانت بتشتغل معاه"، "ده جزائي يا امحد وانت عارف أين 
ياما ساعدتك ووقفت جنبك !!!"... مسعت كل كالم غري كالم 

أصل بعد  شاف يذكرين بأين ما زلت يف كامل قواي العقلية وأين مل
! ذنبمرحلة "الزهامير"، فقد يكون كل هؤالء على حق وأنا وحدي امل

 ووحدي أنا من مل يتحرك ا ساعدين كل أهل مصر وأحسنوا إيلولرمب
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ألي منهم، ال شاعرا مغرورا وال إعالميا فاشال، وال ناشطة ثقافية  هقلب
تقتات على فضالت الكتب سلكت طريق النشر من خالل دار 

يف سرعة قياسية وهي حىت األمس  ور للنشر والتوزيع""هويدا فال
اليت لو و ، القريب كانت جمرد سكرترية يف مكتب أمحد خبيت

رواية حتكي  كان من املفرتض أن خترجه للنور خصصت لكل كتاب  
ت عنه من كيف أخلصت ملعلمها األول "أمحد خبيت" يف ما تشرب

لدات  ملا كفتين عنها ،ودوران أساليب نصب واحتيال ولف ا
لدات، لكن قد يكتبها من تعامل معها بنفسه يوما ما   !وا
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بشارع فيصل، " الطوابق"حمطة  عند املواصالت عربية من بالنزول مُّ 
 حبركات البسطاء الركاب من السيارة بداخل من كل  تثري أن فتتعمد

 رغم حنوها ونالعي استفزاز تتعمد مرة كل  املتمايلة، الثخني جسمها
ا ا تدرك أ يف م ع توق من فمعظم ،راحبة تقوم بصفقة ليست أ

 الذين عامة الناس من هم املواصالت هذه مثل على شراكها
كان من بينهم   ولرمبا الطلبة أو العيش لقمة أجل من يكافحون

"  حمفظتها نفخ" هلا يضمنوا أن يستطيعون فال صغار، نو موظف
بعد تفكري وتدبري عادة " زوجها" هلا خيتارهم الذين الزبائن كأوالئك
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من دول غنية  أغلبهم يكون والذين عمله، عالقات خالل منوانتقاء 
ا جيدا تدرك. باخلارج مقيمون عرب أو قريبة  مثني بصيد حتظى لن أ

 أو عفن" "بدروم يف جسدها صراخ يكتم" حمروما" تصادف قد لكنها
 سيارة داخلخلفي  على مقعد حىت أو ،عمارة حارس "أوضة"

 ،معني كوبري  حتت أو النيل ضفاف حدىإ على متهلهلة مواصالت
 !العتيق اهلرم أحجار إحدى على مستندة أو

 بذلك بقوة متعمدة تتحكك املرة، هذه هانتباه يعرها مل أحدا وألن
 يتفاجأ الباب،يلي  الذي املقعد عند جيلس الذي الغايف الصعيدي
 حنوه تلتفت ،محلو  شحم من به التطم ما هلول كتفه  عظام باصطكاك

ا رافعة  :للجميع هاكالم  وموجهة صو

 احملرتمني بالستات تتحرشوا أخالق، عندها بقاش ما ناس ده، إيه -
 ما عمركم ،إيه. ماتوا اختشوا اللي صحيح ،ب على وش قربشي وانتو
 !!! قيم عندهاش ما ناس عليكم إخصى إيه، وال ستات شفتو

 فجأة عليه نزل الذي البالء من لسانه ُجلم وقد هامشدو  الرجل تركت
 صفعت ،يف اقرتافهله  مبيتة نية وال له ذنب ودون إنذار سابق دون

ا السيارة  منطقة جتاه امللتوية األزقة بني االمشِ  اجتهت مث بعنف ببا
 املالصق الباب عند أبيها، منزل حيث اليمني ناحية لفت املدارس،

 ظهره مسندا احلديدي مقعده على جالسا" جاحلا " جتد السباك حملل
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 متر"  موّزة" كل  على وعيناه بعد، تلبيسها يكتمل مل اليت بيته لواجهة
 السالم فيه جايز كله" عجوز، أو صبية بني فرق ال أمامه، من

 يف حىت أو عمارتني، بني وتعارف انتهى مبوعد ورمبا ،"البصبصةو 
ا على يواظب اليت بالرت  عنها دائما  يقولوهو من  مجعة، كل  زيار
ا  !!! وباملؤخرة باآلخرة رهتذكّ  أ

 نكلموك الزم يعين دي، الطويلة الغيبة إيه السالمة، على اهللا محد -
 ف تشرفينا ترضي عشان معاليك عم معاد لينا وناخذ التليفون يف

، تربية آخر غريبة بقت دنيا إيه، وال مننا تستعري بقييت إنت فيصل،
  زمن.

 واخذ الشغل أمحد، وظروف ظرويف عارف انت ما بابا، يا واهللا ال -
 .بنلحق ويادوب وقتنا، كل  مننا

 إنت الكار نفس يف لساتك وال انيت، شغل أم يا إيه شغل الشغل، -
 .ناتبي ودخلتيه جتوزتيه ما يوم إسود يوم كان  بتاعك، املنظر وشيخ

 بعدما) لثالثا الدور بلكونة من أمين يزعق( يف إيه؟  يابا مالك -
آآآآه  ،)حبدة احلي سكان كل  أثار الذي الغاضب أبيه صوت وصل

 .مرحب ألف يا انيت، هو

 .عوايدك زي ملا شفتين اتضايقت شكلك خويا، يا أهال -
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 املعلوم؟ معاك بيتيج مش إنيت ليه، واتضايق أتضايق، -

 كل  زي بتاعك الصنف على تبعزقو إياك معايا، أيوة املعلوم، آه -
 بقت عيشة دي بس، منني لكم أجيب معاكم، غلبت اأن مرة،
 ه.، والشغل مبقاش جييب مهقتزه

يا  مالك راس لك خيلي ربناه! والشغل مش جايب مه منني، جتييب -
يف  مبيقولوا زي فلس كله  العامل لو ماهو هههههه،بنت امي وبويا 

 طول على تشتغلتقفل، ححعمرها ما  إنيت شركتك ،ةبالد بر 
 !ههههه

  يف يسمع العم اللي بوك حىت معرب وال ،اخوات دي على إخص -
 .الزفر كالمك

 حتت؟ عندك ملقح هو -

 أبوك؟ عن ده بتقولوا اللي الكالم إيه عيب، واد يا -

شغله هو كمان  يكمل وخليه أمك، عند بسرعة اطلعي طب -
 !نازلةوال للطالعة تسبيحه يكمل خليه أقولك وال... هههه

 .ده املهبب اليوم يف بقى إنت منك أووووف -



- 53 - 
 

 بني اإلمسنيت السلم صعود يف وتبدأ اليمىن احلديدي الباب دفة تدفع
ا لتمر بقدميها مرة كل  إزاحتها إىل تضطر اليت األحذية ركام  وكأ
 وعناقيد واملعجنات الرز أكياس بني جثتها ومترر مسجد، باب على

ا  السلم جدارّي  على املعلقة البصل  .كروم  دالية كأ

 تسلمتدفع الباب كطفلة مشاكسة و  األول، الدور إىل عناء بعد لتص
ا على ا عليها تشفق اليت والد  تفهم مل واليت احلنون، الطيبة بنظرا
 حتدث دائما كانت  .حال إىل حال من املفاجئ هابلتق سبب يوما

ما ليس يتغري حرباء، جلد من نسجتا قد عينني ألمها أن نفسها  لو
مانظ حدة لكنو فقط  ا حىت ،ومستمر سريع بشكلأيضا  را  مل أ

ا ساخرة ألمها تقول ما كثريا  .بةاملتقلّ  مزاجيتهما تدرك تعد  أن البد أ
الألرقام القياسية  جينيس مسابقة يف تشارك  يف الرقم ستحطم أل

 .وتوتريه املزاج توتر

 ؟، مالك يا ضنايابنيتشريين يا  يا مالك إيه -

 آمني بقول متلي أنا مايل؟ عارفة مش يعين ،)بعصبية جتيب( مايل؟ -
 وقاعدة الكالم، وبامسع جوزي، الربومبا سبع وأولكم كلكم  ليكم

 مستقبلكم نوبأم !زمان من صالحيته منتهية واحد مع وصابرة
 كله  ده كل  وفوق ويل،هبيجيب اللي اهلباب الشغل من والدي ومستقبل
 أنا هو ن،وكما نكما  يطلب يطلب ويطلب ويزعق فيا بيشخط
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هود  ع وتقدير احرتام شوية منكم مستهلشي  الليالتضحية وا
 إيه؟ وال عملهمب

 إنت يعين انو ده ربنا بيحب اللي بيصرب، ولو بس، اصربي بنيت يا -
 عشان يوم كل  بكلمهم أنا لكن اخواتك، مع كويس  الوضع فامهة
 بقرشني، مرة كل  عيين حبة يا راضيهم بس إنت شويه، عليك واخيف
 .وتعيشي بقى تشويف حياتك فحالك حيسيبوكي ومها

 واتلهى األفاعي صياد نبييييييل ده م،فيك حد مع رةمقص انا وهو -
وفني؟ يف الشارع قدام  أبويا قدام يبهدلين مرة كل  أمين ينفع يعين عين،

 غلبت اللي لوحدي أنا يعين هو ،لي يسوى واللي ما يسواشال
 ي...هما منظر، واحد واجتوزت واتنيلت

 خلينا بنيت، يا حرامده حىت  الوقت، دي الناس فسرية جنيب بالش -
 .سرك يهدي ربنا ما حلد قرآن شوية إقري قومي اقولك وال حالنا، ف

 أمين سامعه مش إنت يل، أحسن ساعة نص يل حأري أقوم -
 مع بيتخانق وهو حىت ارو  ليل بيته يف القرآنإذاعة  مبيوقفش
 اجلريان؟

 ...شوية يعين اكعم القيش ما ..إالّ  يت،بن يا طيب -
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 جنيه مييييت آهي خذيأووووف  ، ماما ياماهو الزم إنيت كمان  -
 .ياااهو حطق أنا ياعامل تعبانه أنا ،بقى أختمد سيبيينو  ،محباهل

 .العوايف نوم بنيت يا العوايف نوم -
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  عن يدبع الغري باملكان أقابله مرة ككل  لقدومي وجهه متهلال يقف
 ال اليت امليرتو سالمل أسفل عند كعادته  ينتظرين يعد مل غمرة، كوبري

 عليه تعودنا الذي اللقاء موعد عن األمتار من مئات بعض إال تبعد
 اليت الطوال الساعات جنرع كما  جنرعه الذي الفتلة شايهكبيات   وعلى

 لك  حتته منر الذي النفق ظالم يلوح كما  متاما نفقها ظالم يلوح بدأ
 عند منثورة كراسي  ا توجد اليت األخرى اجلهة إىل للوصول مرة

 اخلديعة رائحة منها وتفوح ،"قهوة" تسمى سيار طريق حافة أسفل
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 البشري البول ورائحة الكريهة الروائح تلكمنه  تفوح كما  والنصب
 احلاملة بتنظرياته يفحمين يعد مل.احلارة كالب  ببول امتزج الذي

  قناة على معي أجراها اليت حلقات الثالث بعد اإلعالمية ووعوده
 تصنع يف يستميت اآلن أصبح اهلالل، قناة وقبلها واجلمال الصحة

 ظروفه على اءاسو  وابل صبت ثورة من طاله ما كل  هو الذي الفقر
 .بلة طينه زادت إمنا قبلها، أحسن تكن مل اليت

 فيه القعدة لكن متواضع، أنه حقيقي بييت لكن قوي غين مش أنا  - 
 .أقل حتكلفنا

من  كونت أن املفرتض من كان  اليت ضيافتك يف أنا قصرت وهل  - 
 . )مازحا أجبته( هههه أنا وليس البلد حباصوأنت  جانك،

 كل  يعين، بس هو يعين، خبيل فاكرين انت هو إيه؟ أبدا، واهللا ال -
 وغطاه البري عارف وانت ومصاريف، فلوسبتكلف  هنا قعدةال مرة
 . امحد يا بقى

 ربك إمحد سيدي ياوهو حد قال لك إدفع حاجة من جيبك؟  -
 .وخريه نعمه على

 املصري خبوك ترضى ولو واهللا، هنا القعاد من بتضايق بقيت أنا -
 .فيه راحتنا على حنبقى واهو البيت، ع معايا تتفضل الغلبان،
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 كوببيت بيك أتشرف اهللا، إىل الفقري املغريب خبوك رضيت لو وانا -
 طبعا.

 مين طالبا اهلاتف على فيه كلمين  الذي اليوم ذلك متعبا كنت  كم
 فراشي على استلقيت قد كنت  ،"مصري جنيه ٥٠٠" مبلغ إقراضه
 بالكسل ثقيل وإحساس باملعادي مكتيب املفرتض من كان  ما بغرفة

 قضيت أن بعد النوم يف القوية بالرغبة إال أشعر أكن مل انتابين، قد
 الرابطة وممثلة خبيت أمحد مع اإلسكندرية رحلة بعد تعبةم أسبوع اية

 مبدينة واجلمال الصحة قناة على املباشرة وحلقيت" س.ش" فرنسا يف
 مبلغ إىل وامللحة الشديدة حاجته على أصر الببالوي أن غري. اإلعالم

 قد كنت.  إقامته حارة حىت بنفسي إليه أحضره أن مين طلب مايل
 علي يتباكى أن كاد  أنه غري باهلني ليس مبلغا قبلها إليه سلمت
 .باهلاتف

 كثرة  مع ورطة رمبا أو مأزق يف فعال أنه وأدركت باحلرج أحسست
 ما هي الظاهر حي إىل وصويل مأساة كانت  ،"جناحه" على احلاقدين

 بواسطة التنقل الشديدة بالسكان املكتظة القاهرة مبدينة دائما يؤرقين
  النيل أمام النتظارها تضطر اليت جرةاأل سيارات أزمة. املواصالت

 لك جتد أن يستحيل اليت" املواصالت" عربيات أو كلوب،  كونرتي
 ولو وجهة إىل يوصلهم حلظ املنتظرين الواقفني كل  أمام فيها مكانا
 الوصول يتطلب والذي إقاميت مكان عن البعيد امليرتو بقليل، أبعد
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 بك فيجوب" ماكارشو " أنه سائقه يعتقد" تكتكا" تستقل أن إليه
 أن معها حتسب أقصاه، إىل مذياعه صوت رافعا قياسية بسرعة األزقة

ما، من ستنخلعان أذنيك تاطبل  فعليك امليرتو إىل وصلت فإذا مكا
 دعاء" أخريا فهمت اليت التحرير، جممع بناية يف وكأنك تتدافع أن

 سأجته أين علم حني ساخرة، بابتسامة رهمر  الذي يل" خبيت أمحد
 إىل يل زيارة آخر خالل إضافيني لشهرين مبصر إقاميت لتمديد إليها
 !مصر

ا املرة، هذه القاهرة جامعة أمام املواصالت سيارة يب توقفت  إىل عرب
ا ندستها نظري لعلي أمتع األخرى بوابتها وقد مسعت عنها  وبنايا

ا ،الكثري الكثري  بوابتها من خرجت! جدا عادية جامعة وجد
 إن ما الظاهر، حي من نقطة أقرب إىل متجهة حافلة وركبت يسيةالرئ

 عني رمشة يف ألجدين يب حتركت حىت بالنزول ومهمت يب توقفت
 وجهي يف أجرة وسيارة العام الطريق وسط األمين جنيب على ممددا
 أو ثالثة تفصلين عنها إال عدت مل وشيكة، بصدمة تلتهمين أن تكاد
 بأقسى نفسي دحرجت اجلنونية، عتهابسر  لتدهسين ميرتات أربعة
 ما أحدهم وصرخة قصب عصري حملل املقابل الرصيف حنو سرعة
 !".هلوووووووي يا: "أذين يف ترتدد زالت

 هدوئي السرتجاع كافيا  اليتيم اجلنيه أبو القصب عصري من كأس  كان
 أثر غبار مالبسي عن نفضت صدري، داخل أنفاسي ترتيب وإعادة
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 اإلعالمي الشاعر" بيت إىل سريي وتابعت يأمل وكتمت الصدمة،
 ".الببالوي أمحد

 شريين حضور استغل بيته،/ وجهتنا حنو ملتوية أزقة عرب معه انطلقت
 جعلين مما جدا خفيفا هندامها كان  ثيابه، ليغري وانطلق يب للرتحاب

 فأشار بارتباكي الببالوي أمحد أحس الباب، حنو شعوريا ال أتقهقر
ا يبدو ما وسرت بالتواري عليها  أمشئز مل. لضيفها كشفه  تعمدت أ

ا قلة من  من األكرب امشئزازي كان  بل هلا حيل ال غريب ضيف مع أد
 طبق على املنثور حلمها وال زوجته على غريته تتحرك مل الذي زوجها

 ،كل حياءب املخل املنظر من بدهشيت أحس حني إال اإلغراءالغواية و 
 وتعود أوروبا قطن من كل  بأن اعتقاده  عن إحساس من انتابين ومما
ا على ا عادا  وأصبح واإلسالمية العربية خنوته به خبت قد وحضار
 !وعري خالعة لكل قابال

 املرة هذه مثنه يدفع أن استطاع الذي النوع من هنداما ارتدى وقد عاد
 يتأكد بدأ كما"  الفحول" بيته رواد أحد عنه استغىن أو نسيه رمبا أو
 أو جريانه أو معارفه ألحد استجداء عليه حصل أو بنفسي، ناعيا يل

 عن يتورع مل. األجر املدفوع غري التليفيزيوين بربناجمه استضافهم ممن
 إليه الوصول سبيل يف يل حدث مبا أخربه وأنا البلهاء ابتسامته إبراز
 .ذاك يومي يف
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  إن لغاملب عن يسألين وهو املقزز القبيح طبعه وجه يف أصرخ أن كدُت 
 سحبت. غري ال املال هو يعنيه ما كل  وكأن أحضرته، قد كنُت 

 وجهه، يف وألقيتهاكل منها لاخلمس من صنف املائة جنيه  الوريقات
ا  مسكينا فعال رأيته ألين سدادها أنتظر ال صدقة املرة هذه اعترب
 تتأخر مل. وإحسان شفقة كل  يستحق ُخلقا، وال له إنسانية ال معدما
ا على نفسي أرغمت قهوة كأس  إحضار يف تهزوج شريين  شر

ا  لو وددت كم  املاء، يشبه الذي لطعمها  ساعتها شايا يل قدمتأ
 .مذاق شبه أو مبذاق له حتس األقل على فالشاي

 يبني يكن مل زوجته، وبني بيين يتبادهلا اليت املريبة نظراته جتاهلُت 
 زلت ما وأنا نهام شيئا أفهم أن أحاول أكن ومل بعد، قصده ساعتها

 ذاك، يومي يف علي تالحقت اليت الصدمات بل الصدمة وقع حتت
بكل طاقيت  أدعمه أن أحاول الذي" املصري" صديقي بيت يف فأنا

 موسى بلد يف الواعد اإلعالمي مستقبلنا نبين حىتوإمكانيايت 
 مبا إال البيت هذا أهل وعيون مالمح أقرأ أن أحاول أكن مل. وهارون

 خلق حسن منبلد يوسف بن تاشفني وسط أهلي وأسريت  يف بتهتشر 
 طعاما، يل وقدم بيته يل فتح نم خلصوصية احرتام وجليل نية وصفاء

ردي ب الصمت كسرت!  مشروبات جمرد فيه تناولته ما يتعّد  مل وإن
 ال والذي الببالوي قامة إىل يصل الذي الشاب ذلك ةعلى حتي

 إىل شريين انسحبت .البشرة لون يف وال لقاخل يف ال أبدا يشبهه
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 رينتذك أن تنسى أن دون حسني بكرها إيل تقدم أن بعد املطبخ
 تلد مل وكأن ونور إسالم: بطنها م جاد اليت العناقيد بقيةأمساء ب
ل حديثنا لنعاود البسيطة، هذه على سواها" أنثى"  ازين الذي املر

 .بعد خيصب مل لكنه

 تشع اليت العربية األمساء هذه لىع اهللا شاء ما نور، إسالم، حسني،
 كيف  ترى! أيضا وأمحد مسحة، إسالمية لعقيدة وانتماء واعتزازا إميانا

 بيت جدران على معلقة معىن، كل  من فارغة هويات جمرد أصبحت
 مصري؟ دعارة
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 طينها، من صنع فخار يف أكل هل مصر، عزيز ساللة من كان  هل
 عرف الذي قطفري إقليم من أصله انك  هل برتبتها، رأسه غسل هل

م وعدم رجاله بديوثية تارخييا  يل ختطر مل أسئلة نسائهم؟؟ على غري
 اإلعالم مدينة إىل اجتهُت  حني مرة ألول عليه تعرفت حني بال على
 يعمل كان  اليت اهلالل قناة على حوارا معي ليجري طلبه، على بناء
  .آنذاك ا

 وهلة، ألول والعنفوان العظمة مالمح اعليه تبدو شخصية كان
ا اكتشفُت   عجوز، قسمات خلفهما خيفيان وزينة طالء جمرد كانت  أ
 حياته خالل حتقيقه يستطع مل ما كل  على واحلقد الكرب قسمات
 فيها يصبح واليت والطعمية، الفول مع ولت اليت التعيسة البئيسة

 دوما عسرةاملت املادية ظروفه تسمح حني يتذوقها وجبة أشهى الكشري
 على التحايل بواسطة عليها احلصول يف ينجح اليت املالية املبالغ رغم

 أحد كنُت   وقد األدب، جنوم برناجمه يف استضافهم من معظم
 أمحد الربامج مبقدم ثقتو  ألين بل مين استغباء ليس ضحاياه،
  !إنسان األقل على أو شاعر أنه لوهلة واعتقدت الببالوي

  حويل من املعسول كالمه  بنسج بدأ وأحالم، وأحالم مشاريع مشاريع
 وهلة قبيل حىت كنت  ذلك، على إال طرتف ما عنكبوت كخيوط
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 يف وأهال أمي، يل تلده مل مصر يف أخا أخريا وجدت قد أين أعتقد
 بوابته فكانت أمنييت اهللا حقق حىت زيارته ومتنيت أحببته الذي املشرق
 حني عليها اصطلح هكذا أو يناير، ٢٥ ثورة بعد ما مصر مصر،
  !قامت

 أبواب كل  خبيت أمحد والناشر الشاعر أوصد وقد القاهرة يب ضاقت
 أبنائي قوت فينكل  الذي مكتيب من طردين بعدما وجهي يف األمل

 شاعر من توقعته ما الذي بكربه وصعقين طويلة، ملدة عنهم عديوب
 ة،املنتن الضمائر حريق من نفسه استنقاذ حياول كجريح.  مكانته يف

 قبلها بتحذيرات أمطرين قد كان  بعدما باملواساة الببالوي أمحد تلقفين
يل  البد أنه يرى كان.  النصاب الشاعر مستنقع يف السقوط مغبة من
 صويت بإيصال الكفيل وحده فهو اإلعالم جمال يف طريقي أشق أن

 واالرتياح باالطمئنان إال توحي صوته نربة تكن مل العامل، إىل وشعري
 مبدئية كانطالقة"  اإلبداع جنوم جريدة" تأسيس على اــفانكببن إليه،

  .واعدو  جديد طريق يف خطانا لرتسيخ

  فقد باهظا، كان  انطالقتها مثن لكن إليكرتونيا، اإلبداع جنوم انطلقت
 مبالغ لتحقيقها منصور شريين وزوجته الببالوي أمحد مين استنزف

 كيان  حتقيق حلم أن ريغ منطق، وال عقل ال ليصدقها يكن مل طائلة
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 يف أو األشخاص نوايا يف النبش عن حذري يعمي كان  ثقايف
ا تبني اليت ضمائرهم   . عفنةوجد  قذرةجد  أ

 حىت) شريين والد( األب من) احملتِضنة( املصرية العائلة جو كان
 جتاههم للنفس يوحي أن إال ميكن ال) ونور وإسالم حسني( األبناء

 الداخلي القلق ذلك رغم الببالوي، أمحد رفط من هلا أوحي مبا إال
بدرت  تصرفات جمموع من احليطة ناقوس ليدق أحيانا يطفح الذي

 منها، الكبري استغرايب رغم ةنيسن حب رهاأمر  كنت  شريين، ومن منه
ما وملعان بريق  كان.  نقدية قطعة حىت أو مالية ورقة رأيا كلما  عيو
 هو بالويالب يسميه كما"  ينبنز " هو ما كل  أمام الشديد الضعف هذا
 الوفاء من ليمنعين كان  ما لكنه حوهلم، البداية منذ شكوكي يثري ما

 جدا متحمسا الببالوي أمحد كان.  جتاههم املالية تعهدايت بكل
 أيدينا متناول يف حتقيقها يبدو كان  واليت اإلعالمية، مؤسستنا ملشروع

  . يكاد أو

 األوحد اخليار أو الوحيدة ةاملعادل هي تلك وخسارة، ربح التجارة
 املشروع من أصال الربح فكرة انعدام أن غري أمامنا، كان  الذي

 من إليه أصبو كنت  ما فكل جناحه، إىل يطمئنين كان  الثقايف الفكري
 ربح حتقيق هو جريدة، األوىل عتبتها كانت  اليت اإلعالمية املؤسسة
 مامل. عموما العريب واإلبداع األدب خدمة يف يتمثل غري ال معنوي

 وسطوه الببالوي أمحد خيانة ألن اخليانة، هو بالعكس أتوقعه أكن
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 على وإنفاقها واستغالهلا املشروع، لتحقيق له هاقدمت اليت املبالغ على
 حياته وشريكة زوجته ألذن أجراها اليت كالعملية  شخصية مسائل
 شاعر أنه يفرتض شخص من فعال منتظر الغري هو كان  ونصبه،

 وال ،مبهارة ميتلكها من دور متثيل أحسن وقد مبادئ، وذو اسوحس
 اهلالل، قنايت على معه الثالث حواريتمسته خالل  ذلك على أدل

  .واجلمال والصحة

 وكأين يف حتملق اليت الوجوه هذه كل  وال نفسي ال أستوعب أعد مل
 اليت الضمائر دونية على أرد أن أستطع مل خناستهم، سوق يف يوسف
 إىل فيها كرامة  ذماء بقية ولو تشد قد شعرة كل  من فقرال سلخها

 تبيعي مل فونتني آه. فعال بؤساء بؤسهم، ركام بني تائه نور من قبس
 شعرك خصالت بعت أن بعد إال كوزيت  ككبد  فلذة إلطعام حلمك

 الشائب األجعد شعرها شريين سدلت زالت ما البيضاء،مل وأسنانك
 االصطناعية ثناياها بني تنفثها نتنة ارحي خيبتها من وخترج كتفيها  على

  !بسمة

 يربطين ما للمشهد، رؤيتنا اختالف تفهم مل أنك صديقي يا أظن -
 أما معك، أحققه أن وأردت تقامسناه وحلم اهللا لوجه حمبة هو بك
 حتاول وما مسلم أين التنس .غري ال هاظنت يؤات مجردف ذلك غري
 مل نفسي سأعترب لذلك قيصد ال شيء وشريين أنت إليه جترين أن
 يف اآلن بعد زيارتك أستطيع أظنين وال ،شيئا ومل أمسع ومل أع أر
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 وجدت وإن فضلك، من خارجاالقادمة  مواعيدنا لتكن بيتك،
عند هذا  نتوقف أن ميكننا مشروعنا، إكمال على قادر غري نفسك

  .احلد

 كثرية  أحالم ورانا نكمل، الزم إحنا نوقفو، اللي ده إيه مشروع ال، -
  .واهللا ممعييش أنا فلوسك عايزلو  إنت لو كمان.  حنققها الزم

  .واحلل -

  .ثاين بشكل تاخذها أنك احلل -

  هو؟ وما -

 مصريا ورجال صديقي، يوما اعتربته من كالم  من بالقيء أحسسُت  -
 اليت جاريته/زوجته واحتقرت ووطنه، وأهله بيته على يغار صعيديا
 اخلشبية الطاولة دفعت ها.خمصي اسةخن سوق يف نفسها ببيع رضيت
 من خرجت مث ،قوائمها وسقط زجاجها حتطمت قد بقدمي أمامي
 اليت نفسي حمتقرا بالظاهر، السكاكيين بشارع ١٢ رقم الشقة

ا إياها يامسل لكن املعز، قاهرة مساء حتت وومتس  السماء نفس بأ
 بعض هأشب ما السالم، عليه يوسف العزيز امرأة حتتها راودت اليت

 خيون أن بلده خان من على أهون وما العزيز، بامرأة اليوم مصر نساء
 جنيهات مقابل زوجته وحلم عرضه ويسرتخص ا، حل غريبا

  !معدودة
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  .أذين يف يرتدد مازال عرضه وصدى البيت تركت

 ى عرضه وهاهو ذا يكرره بكل وقاحة مرة أخرى، ملأتناس أن حاولت
 كذلك  موقفا لنفسه يرضى أحد ال ألنه مزاحا أعتربه أن أستطيع أكن

  اليت زوجته وألعن ألعنه جعلين موقف لكنه هزال، وال جدا ال املوقف
  : بديوثيته يتفوه وهو السناجت كانت

 بعض غريبة ابتسامة مبتسما تلعثم ا؟ ما سألته ،"ينري ش زوجيت
، املستحق املال مقابل: "وأردف الشيء  املدة ا تتمتع أن ولك عليّ

 بيننا سرا األمر يبقى أن على مصر، فيها تزور مرة وكل تشاء اليت
  وعلى كامال،  حقك اسرتجعت أنك وتقدر منها تكتفي حىت ،أرجوك

وملك  خدامتك، يا سيدي حتبقى أمرك حتت ستبقى حال كل
  "!!ميينك

اضطررته إىل الركن الذي سيلقي به يف قبضة وحده العرض كلما 
عرض لتسوية اله وحدل جرائمه، العدالة مع زوجته شريكته يف ك

الوضع (وديا)، ألنه من جهة ال ميلك غريه كما حياول أن يقنعين، 
  !!يورو ٥٥٠٠وألنه (مش القي ياكل) فكيف يسدد مبلغ 

 تدور اليت املصرية القصص من والغريب العجيب مسعت قد كنت
ا  فضائح معظمها، يف ديوثية أو خيانات أسرية، فضائح حول بطوال
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 األحيان معظم يف يكون الزوجني أحد فيها ميتهن األخالقب خملة
 أو أمامها جسمانيا عاجز ألنه سواء أنثاه حلم بيع يفضل الذي الذكر
 بالنسبة احلال هو كما  أيضا أبنائه كفالة  ورمبا كفالتها  على قدرته لعدم

. أثره على مشى ملن مصر عزيز سنه ما فيستسهل الببالوي، ألمحد
أو مبدعا كاتبا   وشاعرا أ عادة فيكون فريسته،/ ضحيته تصيد حيسن

 بتقدميه له يقدمها وعود عرب مصر إىل يستدرجه مثقفا ،أو فنانا
 أركان تبينت فإذا ،التعريف بهو  له والرتويج املصري الثقايف للوسط
 ديوثيته طرح يف يتورع مل اليوروهات أو بالدوالرات املليئة حمفظته

  "! عطاء منيل  متنحه ما مقابل يتزوج: "جنسة صعيدية بابتسامة

ا كما"  الفراخ" الدجاج وجبات أن أعلم أكن مل  كنت  اليتو  يسمو
 اضطررت حىت اضيافتهم يف اجلوع قتلين وقد باستمرار إليها اأدعومه

اصطحبها معه على و  أحرجين كلما  اوأكلهم أكلي نفقات حتمل إىل
م ستسيل ،بيننا غري اتفاق  بشره، يلتهمونه وهم أسالته مما أكثر العا

 كل"  حلمه هحلم: " تصرخ كانت  ملا الببالوي زوجة أن أعلم أكن مل
 املعروضة اللحوم أنواع كل  تقصد اإمنلبيعها،  حمل ممنر فيها من أما مرة

  !".   الفراخ" حلم فقط وليس مثن مقابل

  :النتفة هذه فكانت الشعر من شيئا فيها أدون أن بد ال كان  

  ..امرأة هي
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  العزيز امرأة كما
  سحر غواية غوْت 
  سوى ظفرت فما
  مصر بغية فتأن قد بالنفس
  أطعمت يوسف بنورك

  ! طهر قطعة القلب هذا
  

-٩ -  

 

مل يتقد حممد البوعزيزي فقط نارا وقد رفضت سلطات حمافظته قبول 
اره وفواكهه اليت شكواه بعد أن صفعته شرطية وصادرت عربة خض

امل لشهادة عليا، بل أضرم مفاصل ول عائلته وهو احليقتات منها ويع
الظلم يف كل العامل العريب الذي اهتز النتقال الشرارة إليه. تزلزل هرم 
خوفو من هول الصدمة وأبرز أبو اهلول أنيابه وهو الباسط ذراعيه منذ 
زمن لسوط الفرعون املمتطي الطني املتقد أيضا بلهيب لكن غري هليب 

فرعون أن ميتطي دخانه ليطلع إىل  ي أرادالبوعزيزي، هليب هامان الذ
د فرعون ليجد نفسه يف خرب شباب إله موسى. تبدد الدخان وتبد

فلقت هلم احلرية حبر الظلمات ولو إىل حني تيه  .يناير ٢٥ثورة 
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جديد، وفلق اجلشع والفقر لغريهم جيوب من توافد على القاهرة 
 .قودت يف فمه عشق وطن ابتلعه الصمت لعمحيدو للثورة أغنية ز 

أولئك الذين أحسنوا نصب شراكهم الستقبال العرب الوافدين 
"املخدوعني" ببهرجة ثورة مل تتجه مبهد حريتها الوليدة عرب وادي 

مثالت الشهداء إال حنو عتبات فرعون جديد، التقمته جواريه من امل
   منه له قربانا لبزته العسكرية اجلديدة.والراقصات والسالوميات وسل

 إذن بل عود القهقرى مسافات ظالمية بعيدة يف بدء على عود
ما كان حممد البوعزيزي  .ئ لنامنحدر فصل مل تورق أزهاره كما هي

إذن إال رجال متهورا يائسا، عمد إىل قتل النفس اليت حرم اهللا إال 
نزلوه بشيء من البصرية ملا أته باحلق! لو تأمل الشباب املندفع حال

تغيري منظومة حكم فاسد شرارة  ين إياهرب عتاملنزلة اليت ال يستحقها م
فوها من خالل معايريهم الفاسدة بدورها، بل كانوا اعتربوه كما صن

فإن  .منهزما نفسيا جاحدا لنعمة ربه اليت بثها فيه وهي الروح الطيبة
يف مثل حالته. مثله أقدم على قتلها فما ميكن إنزاله إال ما أنزل الشرع 

ه قد وصل إىل س، مات وهو يعتقد أنهو متاما ككريستوف كولومب
  ليه حىت اآلن اكتشاف قارة حتكمنا مجيعا؟إ اهلند، فلماذا ننسب

اشرأبت أعناق الكرب املشرقي إىل حرب الفكر املغريب الفائح حبا 
وإجالال لشعب من شيمه أن حبه لصيق بقلبه، وطئت قدماه آثار 

بدعني الرمل فوجد أن معظم قلوب بنيه من طبقة الشعراء وامل



- 71 - 
 

واإلعالميني قد خربت وانكفأ رصيدها وأفلست ضمائرها، وابتالها 
اهللا بالشره حىت لزمت الفقر شعارا وطنيا توجبت خيانته مع أول 

   فد عليها!ي"يورو" 

عبقها يف زمحة صحراء  حي الزاوية احلمراء وردة استنشقتكان 
 القاهرة، واحة متتعت ببعض ظلها بعد هجري غربة سرداب املعز.
حينما محلين صوت من الطرف اآلخر من اهلاتف منها إىل مدينة 

يومها أنه ما جاء يب إىل "بالتوه" الربنامج  اإلعالم، مل أكن أدرك بعُد 
أمحد الببالوي  ظنإال ليقدم "جتربة مغربية مهجرية متواضعة". كم 

نفسه فارس شعر وكلمة، ولكم حاول إحراج من حاورهم يف برناجمه 
 أحرجهم ألنه كان دائما حيسن اختيار ضحاياه سواء مناملتواضع أو 

عييه إال ما ندر، أو من ناحية ناحية املستوى الذي ال جيب أن ي
ما هو بانكنوت،  اجليوب املليئة مبا يسد رمق طمعه ووهله بكل

ا صراخ جسد امرأة ليس مبقدوره أن يوفر واصطياد فحولة ي سكت 
اضى عادة مثن "إحلاحها عليه" هلا أبسط حقوقها الطبيعية. كان يتق

ليسرع إىل شحن هاتفه ويداري مأساته على أمساع إحداهن حبديثه 
الذي حيفظه عن ظهر قلب، يردده بصيغته املتقطعة بضحكته العالية: 

  "مساج العسل!".

أعلن خمرج الربنامج عن فاصل إشهاري خالل تسجيل أوىل حلقايت 
بابتسامة  بالوي وهو يلتفت إيلجأ بأمحد البمعه على قناة اهلالل ألتفا
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ديوان يا  ٣٧ميسح بأصابع يده اليمىن على ذقنه ويقول: " ،مصرية
مفرتي"، يبدو أن سنة اهللا اليت سنت يف مصر ال تتغري فالسحر 

استطاع أمحد الببالوي أن يعيد بلورة  ينقلب دائما على الساحر.
غم متوقعه على تصورايت عن الوسط الثقايف املصري ملعرفته الدقيقة به ر 
كان اإلبداع   !هامشه بالرغم من عمله كمقدم برنامج ثقايف أديب

واخللق هو عقدته ومأزقه، فهو مل يستطع أن يثبت نفسه كشاعر ولو 
يف الشق العامي رغم احتكاكه املتواصل بامليدان. هذا اإلحساس 
بالنقص كان رافدا مهما لشراع احلقد الذي يدفع سفينة نصبه 

  ى الوسط الذي يبحر عادة يف حبره.واحتياله عل

وصلته حتويلة أوىل مببلغ مهم فور عوديت إىل بلجيكا، كانت أول 
قربان مادي أقدمه إلطالق مشروع ثقايف حمرتف جتلى يف جريديت 

إىل مصر بعدها بأشهر حلضور  ، ووصلت"اإلليكرتونية "جنوم اإلبداع
ى دار كليم.  فعاليات مهرجان شعري هناك وملتابعة نشر ديواين لد

كان إيقاع القاهرة هذه املرة خمتلفا عن كل إيقاع آخر، سألت أمحد 
لتها إليه، رتة املاضية بكل املبالغ اليت حو الببالوي عما أجنزه خالل الف

   مل يكن جوابه إال التلعثم واملواراة.
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أو الشاعر   أمحد الببالويأن  ساذجا جدا حني اعتقدت تكن

أفضل من  هوسمي نفسه، يكما حيب أن   الببالوي أمحد اإلعالمي
 قتكما كنت أشد سذاجة حني صد  ،عرفت وصحبت بقاهرة املعز
حني كان يقول يل: شريكه يف املواطنة الشاعر املصري أمحد خبيت 

مطمئن ألين أعلم يا أخي أنك حترسين من وأنا أستطيع اآلن أن أنام 
اليت تريد أن تتسلل بني الكالب اليت تريد أن تنهش حلمي، واخلناجر 

ه من طرف فاهدمل يذكر يل سبب است هنام مطمئنا لكن .ضلوعي
معه  وكيف حتول  ،تلك الكائنات اليت هي رمز لكل وفاء وأمانة

   إىل خناجر ليل؟هر أصدقاء الظ
هذه املدينة اليت القاهرة، القاهرة! وجهان لعملة واحدة اختزلت يف 
عهد الصبا قصصا  أت عنها منذأهلمتين وسحرت خميليت منذ أن قر 

أو  مل أعتقد أين سأزورها يوما إال سائحا عاديا أشبه باألساطري،
حىت ساقتين إليها األقدار يف سياق  ،خالل رحلة بعد زواجي مباشرة

أول حوار  خالل. ما أن تعرفت عليه كل االختالفآخر خمتلف  
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انسجمت تليفيزيوين يل معه على قناة اهلالل حىت تقاربت قلوبنا و 
ركبت أحالمنا نفس القطار الذي ظل  .يل إيلخذا كأفكارنا أو ه

 نختتزال لتانتا احلديد الكتني، سكّ يسري رغم وجهته الواحدة على ِس 
القسوة والربودة والبأس الذي مل يتورع إال قليال فبدأ يربز أليافه 

   اجلارحة.
ا معه إ ىل كانت أول مرة أراها فيها هي حينما فاجأين باصطحا

موعدنا مبقهى اهلناجر باألوبرا، أحد أماكن القاهرة القليلة اليت كنت 
ة قمر جديد، مصرية من النوع لإطالكل أجد فيها راحيت خاصة مع  

"البلدي جدا"، تزكمك رائحتها النتنة من على بعد أمتار وتزكمك 
ا لقطات مسلسل كوميدي تفشل يف رسم غري  ا وكأ ضحكا

. امرأة ال غريوجتده منها  مما تراه فيها لدهشةوا ابتسامة االستغراب
ختفي خصالت الشيب بقطعة قماش على رأسها تسميها حجابا، 
وتتفنن يف إحراجك لكي تدعو هلا النادل حىت تفوز مبشروب هلا 
ولزوجها على حسابك. شريين الببالوي كما حتب أن يلقبها الناس 

سه إعالميا ركوبا على لقب زوجها شاعر العامية الذي يرى نف
معظمها مشهورا رغم أن وضعه ال يعدو كونه قدم حلقات حوارية 

مع شعراء كان معظمهم من ذوي املستوى العادي جدا، يف متواضع 
بلد جتاوز العديد من األمساء املشهورة فعال يف حينها وركنها يف ذاكرة 
األرشيف، أو شريين منصور حممد حممد الشافعي كما هو مدون 

  وطنية املصرية. ببطاقتها ال
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مل يكن الفقر أبدا عيبا يف يوم من األيام، غري أن تصنع الغىن بدل 
ارتداء لباس الكفاف كان دائما هو النفاق الذي جير متقمصه إىل 

كافح ألن اإلنسان يم اشر البالء، كما مل تكن اهلامشية عيبا ما د
نعا . الكفاح واملثابرة كفيالن ألن يصهصبح معادلة صعبة يف جمالي

للطامح مكانة تليق به واعرتافا به ولو بعد حني، مع صدق النية 
وجدية السعي، أما الرسم على طريقة ريا وسكينة وعبد العال فإنه لن 
اية املطاف إال إىل الوقوع يف غري املتوقع، وهو دائما  يؤدي يف 

  .التآكل الذايت، فالنار حني ال جتد ما تلتهمه تلتهم نفسها وتنطفئ
ول تعارف مع أمحد الببالوي خالل تسجيل حلقيت على قناة منذ أ

اهلالل، مل يأل الرجل جهدا يف تسويق نفسه على أنه اإلعالمي 
الناجح الذي مل يكن حيتاج إال إىل شاعر يف "مستواي" ليكتسح 
بربنامج شعري مشرتك جمال القصيدة يف مصر، كان حيتاج إىل الفكرة 

وفكرة  صاحب ماليف نظره ت واملال واملستوى والعالقات، كن
هذه العالقات اليت  .و"صاحب مستوى"، وكان صاحب عالقات

اكتشفت بعدها أن أغلبها كانت مشبوهة ونسائية يربطها بفتيات 
يشتغلن مبحطات فضائية أغلبها قنوات مهمشة وقليلة املشاهدة، 

املال وبطاقات شحن اهلواتف اليت يبتزها من بيغذق عليهن باهلدايا و 
، مما جيعله يعزف على جمموعة اعرفيولو هن، واعدا إياهن بالزواج غري 

أوتار غرامية يف ذات الوقت، جتعل الضحية تضطر إىل أن تتجسس 
على عملها ومصدر رزقها لتجس له كواليس العمل يف حمطتها، قد 
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يستغلها للضغط أو االبتزاز يف مقابالته مع أصحاب تلك احملطات 
حني يكتشفن وضعه "الفحويل" على  ذلكها بعد نفسأو عليها هي 

حن بعذب كالمه وخاصة بوعوده وكرمه سب من. كثريات هن حقيقته
فية عن زوجته اليت بيته خعتبة ن ئطو اللوايت  أماو"فحولته املفرتضة"، 

فلم يتسللن  يعتقدظل ا ذكهفيصل أو ي يرسلها إىل بيت أهلها حب
يقص وهو  –مىن . كنت كلما أرهفته أذين اليإليها أبدا بعدها

من مقربيه  تأذين اليسرى تلقو  إال ،مغامراته احلمراء وغزواته اجلنسية
ا مع هي ولياليها احلمراء هي  وخاصة من مقربيها هي قصص مغامرا

م تمدد على أسر ت"الزبائن" الذين جيلبهم هو بنفسه هلا أو الذين 
، خرب النساء لدى النساء دائما مكنون .ساعات عملها الطويلة

الشريكات يف احلزن واألسرار واملغامرات، متاما كامرأة العزيز ونسوة 
 .املدينة

  

  

  

  

 

-١١- 
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مل يتورع يوما يف سلب  مصر.. هذا البلد العجيب الغريب الذي
حني يكون معىن القرآن فاملعاين حقيقتها فال يكاد يبني إال ضدها، 

العظمة،  معىن نياملصريبعض  ماهو الطغيان يعطيهوهامان لفرعون 
 بعضهمذالل يعطيها حني تكون األهرامات معىن لالستعباد واإلو 

معىن احلضارة، وحني يكون النيل مشرتكا بينها وبني السودانني ودول 
يف ومههم القدمي مصدقني أنه وهب  الكثري منهم، يظل ه األخرىمنابع

  خالص هلم. 

وخاصة  مهما من صناعة القرار امل تكن املرأة يوما يف مصر إال جزء
لست هنا بصدد التعميم لكين  .الشر والكيد واجلرميةب ذلك املتعلق

 .املرأة يف تارخيانية هذا البلدبعض مناذج بصدد احلديث عن ميزة 
حملاولة خيانة امرأة العزيز الكرمي وخري مثال على ذلك ذكر القرآن 

لزوجها كمثال على فرد، ومناصرة نسوة املدينة هلا يف جرميتها كسلوك 
 النسوة ولعل مكانة املرأة املصرية أو نسبة كبرية من .اجتماعي نسوي

تمع واليت اكتسبت صدارة قيادة األسرة سواء كما  ضمن معادلة ا
حتكي األساطري بسبب قلة الرجال بعد غرق فرعون وجنده مما اضطر 

تمع إىل الزواج من العامة والسيطرة عليهم، أو لطبيعة س يدات ا
تمع املصري احملارب عرب عهوده املختلفة، مما دفع   نصفه األنثويا

إىل اكتساب قوة غري عادية ملواجهة أعباء احلياة اليومية ومشاكلها، 
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النشغال الرجل باحلرب أو الصراعات اليت كانت معظمها داخلية 
غيابه املتواصل ألسباب أخرى ال خترج عن دائرة الصراع  مملوكية، أو
  واملواجهة.

تمع املصري منذ القدم  هكذا أصبحت املرأة كاملة لألهلية يف ا
تمع املكمشار  املركب،  عقدة للرجل يف اإلحبار بسفينة املسؤولية يف ا

، القاسية جدا ظروفه ظلالعيش يف عبئ مل حتتتحمل قسطا من 
، ومنبع خوف ةالفقري ه نبع حرمان لكثري من شرائحوالذي أصبح م

من الغد الضبايب املتالحقة نكساته متاما كدفقات ماء النيل املتجددة  
  كل يوم.

نفس صورة جمتمعات عدة فقرية يف معظمها، إما أن تصبح املرأة 
عامل سند لزوجها يف مسرية كفاحه من أجل كسب لقمة العيش 

د، أو شريكة يف اجلرمية سواء باملسامهة وتأمني ضروريات البيت واألوال
ة نحرفواملشاركة فيها أو بالسكوت والرضى عن سلوكيات الزوج امل

أو  ما دامت تعتربها مربرة وسبيال أوحد للعيش بكرامةوالالأخالقية 
ون من بغري كرامة ، ولو على حساب ضحايا إجرامه، كل الوسائل 

  .للكسب يلةأجل مصلحة األنا، أما الغري فهو جمرد وس

هكذا تصبح مسؤولية املرأة من مسؤولية الزوج عن جرميته اليت تصبح 
ن كالمها لسلطة قانون ابالتايل جرميتهما معا، فيصبحان خاضع
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ما ما العقوبات الذي يساوي بينهما يف حالة  قبض عليهما أل
مشرتكان يف الفعل واجلرمية كل حسب درجة انغماسه فيها، وبالتايل 

ون عادال يف االقتصاص منهما سواء بسواء، وليس منتقما يصبح القان
تمع الذي جترأت  من املرأة نكاية يف زوجها بل مقتصا منها حلق ا

  واعتدت عليه.

عن إقحام كل أسرته الساكنة حبي أيضا مل يتورع هذا الطرف األنثوي 
 فيصل بالقاهرة ليشركه يف حبك وسبك جرمية نصب واحتيال مصرية

شاعر مغريب، فقد أشركت إضافة إىل زوجها، أباها على  مكتملة
ا الذكور يف إخراج سيناريو نصب واحتيال، قد ينسي  وأمها وإخو

بدون إسالة و تدوينه املصريني حكاية ريا وسكينة وعبد العال، ألنه 
أن يقتل أحالم شاعر ليس يف إصدار  وهدم واحدة، استطاع  ةقطر 

 يف قتل حلم من نوع آخر. أمحد خبيت، بلسابقه ديوان كما فعل 

نزوية بأحد أطراف قهوة الزاوية املديدية احلعدنية املطاولة الكانت 
احلمراء القابعة حتت عتمة ليل قاهري آخر، موعدا خلروج أحالم أمحد 

صطياد أحالم املثقفني العرب الذين يقصدون الالببالوي أو باألحرى 
تنسج شباكها حول القاهرة للنشر، متاما كما خترج مراكب الصيد ل

بعيدا عن طاولة األستاذ  ،قطيع السمك املندفع حنو األفق البعيد
ومها  يتفرج عليهما"ع.أ " وشاعر العامية "خ.ح" ومن حتلق حوهلما 

. كانت الطاولة احلديدية اليت بطريقتهما املمتعة يلعبان لعبة "الطاولة"
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رحلة املقبلة، طابت حوهلا جلسيت مع أمحد الببالوي كافية الستقراء امل
مرحلة الغمور واهلامشية، ونقطة انطالق حنو مستقبل مشرق مغاير 

  متاما.

كانت فكرة تأسيس اجلريدة فكرة جيدة بالنسبة يل وبداية إعالمية 
مهمة حنو التوغل يف الوسط األديب املصري والعريب عموما، فهي 

وبني  من جهة،العربية ستكون ال حمالة جسرا واصال بني نزف األقالم 
التعريف يب وبأعمايل يف املقابل لدى عموم الشعراء والكتاب 

 واملهتمني، خاصة حينما تتطور إىل مشروع ورقي.

ين بأن عالقته باملثقفني املصريني اجليدة من خالل مهكان الببالوي يو 
برناجمه على قنايت اهلالل والصحة واجلمال قد أكسبته اخلربة الكافية 

يل األقالم الداعمة هلا، كما أن عالقته ببعض إلدارة جريدة وضمان س
املمولني األجانب واليت حتتاج فقط إىل بعض الوقت جلعلها حربا على 
ورق واتفاقا ساريا، ستكون حتفيزا ملشروعنا اإلعالمي الذي سينطلق 

 مثل الرصاصة يف أمد قريب.

د اإلشكالية الوحيدة اليت قد تعوق هذا املشروع برمته هي عالقيت بأمح
خبيت، فالببالوي من ناحية كان حيلم بشراكة أمحد خبيت معنا ركوبا 
على امسه ومسعته، ومن ناحية أخرى تربصا به لريد له الصاع صاعني 

حماولة  من خالللثأر قدمي بينهما، حاول الببالوي أن ينتقم منه 
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ه يف برناجمه جنوم األدب على قناة الصحة واجلمال، لكن  تاستضاف
وبالتايل مل يبلع  يب ظنه ومل حيضر اللقاء من أساسه،أمحد خبيت خ

 عم!الط

كنت أنا األطرش يف الزفة الذي ال يفقه شيئا من أمور عصابة 
املثقفني والشعراء املصريني، أغرت بضيافة أهل مصر الكرام، وأرد على 
م املصطنعة بابتسامة من القلب، وكل تركيزي واهتمامي  ابتساما

تنافرين  والسعي املو اجلمع بني الرجلني منصب على شيء واحد ه
إىل خلق مؤسسة أدبية إعالمية ثقافية بيننا، يديل فيها كل خبربته 

 وجمهوده فتصبح سبقا حقا.

وجدتين على غري متوقع مين بني إرادتني متضادتني كل واحدة منهما 
تغين على قيسها، ال جتمعها إال نقطة تالقي واحدة هي االستفراد يب 

إحراج أي منهما أو  مل أكن أود .أنا ال غري يف "مشروعه" وإقحامي
على نكوث وعدي والتزامايت معه، فأكملت مشاريعي مع كليهما كل 

حدة، دار كليم مع أمحد خبيت ومؤسسة جنوم اإلبداع مع أمحد 
 الببالوي.

بآخر مطايف حني تبينت يل وعود أمحد خبيت الزائفة ونواياه السيئة 
على أشدها يف أمحد الببالوي الذي وضعته أخريا جتاهي، كانت ثقيت 

يف صورة ما وصلت إليه مع الناشر النصاب، فرأيت عليه عالمات 
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احلزن واألسى وكثريا من العتاب، فقد ذكرين بتلميحاته يل قبل ذلك 
بكثري لكين حسب رأيه مل أنتبه هلا، لكنه استبشر خريا ألن كل 

 ا حنن وحنن فقط.طاقتنا اآلن ستتوجه إىل حتقيق مشروعن

تسكعنا قليال ثالثتنا، أنا والببالوي وحرمه اليت ما كانت لترتك لنا 
دوء دون التدخل واملقاطعة، كنت أنبه  حلظة نتجاذب فيها احلديث 
الببالوي إىل األمر غري ما مرة لكنه ما كان يتجرأ لينبس ببنت شفة 

 تتورع يف إحراجه أمامي.تكن ليف حضورها وإال مل 

ا نزال نبحث عن شقة نتخذها مكتبا لنا وإقامة مؤقتة يل يف كنا م
نفس الوقت وقد أبرز يل أمحد خبيت أنيابه أخريا ولوح بطردي من 

شقة والدها يف فيصل شريين  اقرتحت. باملعادي  املشرتك معهمكتيب
واملناسبة جدا، طبعا ال تنقصها إال  واصفة إياها بــ "الشِّرحة والربحة"

واللمسات لتصبح مكتبا "حبق وحقيق". رغم أن  بعض اإلصالحات
احلي مل يكن مناسبا لفتح مكتب جريدة فيه أصال، إال أنه كان نقطة 
بداية على األقل نتشوف لننتقل بعدها مباشرة إما إىل حي راق 

 بوسط البلد أو منطقة أفضل كمدينة نصر.

أن مل تستطع أن تفاتح أباها كما فهمت من أمحد الببالوي إال بعد 
ت كل األعذار واحلجج معي، مل أكن أفهم ما الذي جيعل داستنف
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ابنة تتحرج من أبيها لتسأله عن ظروف تأجري شقة معروضة أصال 
 لإلجيار.

جاء اليوم املوعود الذي أزور فيه تلك الشقة املشؤومة، استقلينا سيارة 
أجرة من حي الظاهر إىل حي فيصل، ما أدهشين هو عدم تذكر 

ريق بيت أصهاره واألدهى منه زوجته اليت تاهت عن بيت الببالوي لط
أبيها الذي منت وترعرعت فيه، شيء كدت أال أصدقه حينها لوال 

بعد سؤال بعض املارة انتهينا . حالة التيه اليت رأيتها بادية عليهما
أخريا إىل البيت الذي كدت أصاب بسكتة قلبية حني رأيت أطالله 

بالشكل الذي مت تصويره يل، كان يشبه منتصبة أمامي، مل يكن أبدا 
باملعادي، شبه بيت وال بيت،  إىل حد كبري بيت عائلة أمحد خبيت

يقبع يف ركن زقاق تأنف حىت اخلراف أن تتخذه زريبة فباألحرى أن 
زال "الباطون"  م مان. بوابة حديدية أكلها الصدأ، وسليقطنه آدميو 

ناقيد البصل املعلقة على يقضم أسالك احلديد البارزة على جنباته، وع
طوله، وأكياس املعجنات املرصوصة على جوانب أخرى، غري عشرات 
األحذية وفضالت املطبخ املتناثرة بشكل مقزز أمام عتبات شقة أبيها 

لع يف وجهه وشقة أخيها نبيل الذي أول ما تط احلاج احملرتم وحرمه،
مين حتس حبلول كل بلطجية مصر يف روحه ومالحمه، أما شقة أ

 فكانت عبارة عن مزبلة مصرية يف أعلى دور.
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طابق آخر نتسلق السالمل حنوه لنصل بعد معاناة إىل شقة أقل ما 
ا مزبلة بامتياز،ميكن اعت مل تدخر شريين أعذارا يف كون  بارها أ

لقيام مبا يلزمه املكان من تنظيف لأهلها عف الوقت الضيق مل يس
ى عائلتها حتتاج إىل موعد لتعرب وترتيب، وكأن النظافة شيء طارئ عل

فيه عن نفسها أو تسفر فيه عن مفاتنها، غري أين تفهمت أو حاولت 
أن أبدو متفهما لظروف العائلة احملرتمة اليت وعدتين بتنظيف املكان. 
مل يتوقف األمر عند هذا احلد، فالشقة اليت تتكون من ثالث غرف 

ئيسي مسعتهم يسمونه ومطبخ صغري، وركن منزو قليال عن املدخل الر 
محاما أو دشا، كانت حتتاج إىل إصالحات كثرية  أو باألحرى كل 
اإلصالحات، بدءا من األسقف إىل اجلدران إىل األبواب، إىل 
احلنفيات والرخام األرضي إخل إخل إخل، عملية جتهيز وإصالح كاملة 

  أقرب منها إىل إعادة بناء!

ا ورشة مفتوحة ، عمال البناء الذين أتذكر بدت الشقة/ املكتب وكأ
منهم "شعبان ذهانات" كما يلقب نفسه وآخر معه اعتقد ألول وهلة 
أنه مدعو حلفالت شاي ودردشة وليس إلجناز عمل مقابل أجر، مل 
يكن مينعين عن زجره إال سنُّه املتقدم فكنت أستحي أن أوجه إليه 

عليه الكالم إال تلميحا لعله يفطن إىل صوت ضمريه الذي تراكم 
ا طوال حياته فلم يعد حيسن إال الغش  غبار الشقق اليت عمل 

ل إىل مقهى خاص به وجلسات احملل النجار الذي حو  .والكسل
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شيشة مفتوحة، يتفاىن يف "تعديل مزاجه" لساعات طويلة يوميا ليقوم 
ببعض اللمسات اخلفيفة يعتربها عبقرية فرعونية وال يتورع عن اإلثراء 

نبيل  .ذكائه كلما وجد فرصة لذلك أو مل جيدعلى نفسه وعلى 
الشافعي "الفهلوي" أخو شريين الببالوي حرم صديقنا اإلعالمي 
أمحد الببالوي، والذي يعترب نفسه آخر "مودل" للذكاء املصري، 

يتقمص شخصية أمني جييب حىت ال أنفق مليما أمحرا إال يف  حيث
واتري شراء موضعه، يف حني كنت أراجع يف صمت كل بيانات وف

كلف نفسه بشرائها دون السلع من احملالت اليت يصطحبين إليها أو ي
وحياسبين عليها كل مساء، فأجد أن ما يدعيه من أسعار  الرجوع إيل

 قد ضاعفها أضعافا مقارنة مع مثنها احلقيقي يف السوق. 

أمين الشافعي الذي ال يتمتم إال بكالم اهللا وكل عالمات "اإلميان" 
يه سواء من لسانه "الرطب" بذكر اهللا أو بعالمة الصالة بادية عل

املنحوتة على جبهته، أو صوت القرآن الكرمي الذي ال ينخفض صوته 
ارا حني خيرج للبحث عن "رزقه"، وال ليال حني  من مذياع بيته ال 
ينام اجلميع إال أنا الذي استغربت لطريقة تعامل هذه األسرة املصرية 

حىت وهم يتشاجرون  تهإذاعتشغيل فال يوقفون  مع القرآن الكرمي،
فيما بينهم ويتقاذفون بأحط ما مسعته أذناي من كالم نايب طوال 
تواجدي على كوكب األرض، كلمات مصرية بذيئة أشد البذاءة 

ضوا حناجرهم الصوتية عادة حبريف " م " و "ش". فاذا رو تبتدئ  
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م أو "البلكونة"، فإذا انتقلوا إىل الصراخ يف اجلريان من شبابيك بيته
اكتفى منهم أمين مل يتورع يف قيء غيظه وسفالة أخالقه على أي من 
املارة أو العابرين لسوء حظهم ساعتها بقرب بيتهم أو وكر البلطجية 

 يف حي فيصل كما مسيته.

كان ألول ليلة قضيتها بشقة فيصل طعم خاص، الشقة مل تكتمل 
شاط احللزون يف تسلق جبل، بعد، ونشاط العمال أشبه ما يكون بن

وآل شريين الببالوي مدركون جيدا أن صيدا مثينا قد وقع بني أيديهم 
فال بد من استنزافه حىت آخر يورو ميلكه، إىل درجة أن األب "احلاج 
رئيس العصابة"، طلب مين أن أقوم بإصالح كل سلم البيت وواجهته 

ية   اليت ما زالت تتزين باإلمسنت فقط وما زال ينقصها الكثري لتصبح 
كامرأة مصرية تظن أن مجاهلا يف قارورة البذرة البيضاء. غري أين قررت 
ائيا إىل الشقة وقد وصل أمحد خبيت معي إىل قمة أذاه  االنتقال 
وعدوانيته، رغم استغراب أمحد الببالوي ورهانه على أين لن أصرب 

نشأت  على حياة التقشف تلك ولو مؤقتا، مل يكن يدرك بعد أين
املتمرس  ومل تكن لديه أدىن فكرة عن ماضي حياة جد خشنة،

املستعد الذي جيعلين أتأقلم مع أي وضع كان، سواء كان بذخا أو 
 متواضعا أو زهيدا.

كان كل شيء كما يرام بالنسبة يل، إال من ضجيج حي فيصل الذي 
لفتين  م، غري أن ماال ينام متاما كباقي أحياء القاهرة وال يرتك أحدا ينا
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ك اليت جتوب األزقة والدروب واحلارات بسرعة جنونية يتاالتكبه هو 
حىت يف ساعات الليل املتأخرة أو ساعات الصباح املتقدمة، رافعة 
صوت املوسيقى حارمة من راودته نفسه بالنوم واالسرتاحة، هذا احلق 
البسيط الذي يصعب حتقيقه يف حي على هامش حضارة مل يعد 

 ها مكانا إال يف قلوب بعض أبنائها!الصخر حيتل في

األغرب من كل ذلك هو تلك الواجهة الدينية أو الطالء اإلمياين 
عة ظين من ريين أصحاب البيت به أو رمبا موقالذي حاول أن يغ

خالله عنهم، ابتداء من التمتمات التقليدية اليت حياول أمين أن يقنعين 
إىل عالمة الصالة  من خالهلا بأنه إنسان متدين و"خياف ربنا"،

املنحوتة على جبهته وجباه كل ذكور العائلة "احملرتمة" تقريبا، إىل صور 
حجه وعمرته املعلقة على جدران بيته وبيت عائلته، إىل احلجاب 
احملتشم الذي تلبسه نساء األسرة الالئي قليال ما أصادفهن يف السالمل 

بدا اليت يعملون اليت ال تعكس "إيديولوجية" األسرة (اإلسالمية) أ
:  صعلى تسويقها، عدا األطفال الذين مل يطبقوا عليهم حديث النيب

  النظافة من اإلميان. 

ن األدهى واألمر من كل ذلك هو توظيف القرآن ليس بغرض كا
شفاء الصدور كما شاء له اهللا سبحانه وتعاىل حني أنزله على 

ط القرآن إطالق شريهو يت، مل آنسه يف حيا ه الذيبشكل ، صعبده
وبأعلى صوت ممكن بعد صالة العشاء عادة وأحيانا قبلها، إىل ما 



- 88 - 
 

بعد صالة الفجر وأحيانا إىل ما بعد أزوف ساعات العمل، شيء 
تهم يف عقيدتك إذا طلبت منهم جتد معه نفسك حمرجا ومتخوفا أن ت

ختفيض صوت مكربات صوت القرآن الكرمي وأنت القادم من بالد 
ليت تكفرك وخترجك من امللة جاهزة، متاما كما الغرب، وكل التهم ا

خترج اليوروهات من جيبك املثقل. فإذا احتج أحد اجلريان وطلب 
جم عليه أمين بأقبح األلفاظ فريج البيت مبا فيه  ختفيض الصوت 

 حتت وطأة قاموس بلطجة غريب جدا!ومن فيه 

حني كلمت أمحد الببالوي ليتدخل حلل مشكلة "نومي" يف بييت 
لذي أدفع أجرته بعد أن جهزته من حر مايل كمكتب وإقامة، تلكأ ا

"مسكونة من اجلن"، لذلك فهي  أمينبشىت األعذار متعلال بأن ابنة 
حتتاج إىل صوت القرآن الكرمي املرتفع كل ليلة حىت تستطيع النوم. 
قرأت الكثري عن حاالت املس سواء اجلزئي أو الكلي وما مسعت عن 

حىت  mp3ذه. عرضت عليه أن أشرتي هلا جهاز طريقة املعاجلة ه
تنعم بدوائها وأنعم بنومي لكن يبدو أنه مل يتجرأ على مفاحتتهم يف 

 األمر، أو لعل ذلك كان آخر مهه وقد حقق مراده من قبض للمال.

دون مراعاة و باب الشقة دون استئذان،  كعادته حني يقتحم علي
نبيل البيت مث حلقه ل دخبشىت العلل واألعذار، للخصوصية متعلال 

أمين، كان الفرصة مواتية ألستفسره عن صوت املذياع القرآين املنبعث 
السمكري" استغربت من جوابه زاعما أن " .طوال الليل من شقته
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د على ترك مذياعه مرتفعا بصوت القرآن ليال أسفل البناية هو من تعو 
ارا وهو ينتظر زبائنه مدخنا شيشته، ومتعقبا نساء  لتحل الربكة عليه 

احلي احلسناوات منهن وغري احلسناوات بنظراته الظمآنة لكل ما 
يتعلق مبا هو جسد أنثى. روايتان خمتلفتان لصوت قرآن مرتفع طوال 
الليل ال ميكن أن تصدق منهن إال األوىل باعتبار أن الصوت ينبعث 

ن أسفلها حيث حمل من أعلى البناية حيث يقطن أمين وليس م
ممن يستمع للقرآن الكرمي ليال ليشق فجر كالمه  تعجبتالسمكري، 

 بكذب.

 

  

  

-١٢-  

  

 الساعة ذات الكاستني حصص من يتخذ الببالوي أمحد يكن مل
 هذا لتحقيقواملمثالت  املمثلني الختيار وسيلة فقط وأكثر والساعتني

 باحلسناوات لإليقاع شراكا بل مشروعنا الواعد، على  الطافر احللم
النجاح ال فرق بني ذلك العذارى منهن أو  حب بدافع يأتني الالئي
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 كانت  سواء محراء زوايا إىل مدفوعات أنفسهن ليجدن املتزوجات،
 مشاريع معيار هي الكفاءة تعد مل أصال، متوقعة غري أم منهن متوقعة
 تلك وقابلية اخلضر والعيون الرشيق هو القوام كان  بل "الفيلم" ممثلي

، تنتهي بكثري منهن إىل جنمات ليصبحن شيء أي لركوب" اإلناث"
  . مشروع جسد استثماري لصاحل حمفظة الببالوي

 اجلدية مالمح تبدو عليها كانت  احلصص، إحدى خالل رأيتها
ا غري النفس، يف الزائدة والثقة والعفة والطهر  منضبطة أبدا تكن مل أ

ــ  بني التام االنسجام لتسهيل توفره يتحتم كان  الذي القاعة" صمت"لـ
 تكن مل والتقومي اليت االختيار وجلنة الكامريا خلف هناك الواقف
  معنا! يومي منعطف كل  يف احلاضرة وزوجته معا، منا سوى تتشكل

 صنف من مالحمها، جدية رغم مرحة نشطة فتاة "ي.م" كانت
 العفة من حاجزا الشرقي الرجل عيون وبني بينهن جيعلن اللوايت النساء

 والعمل الشغل إطار عن به عالقتهن خترج ال حىت ا يومهنه أو
 العشرين جتاوزت قد فتاة إال هاأظن أكن إذا كان متزوجا.مل خاصة
أطلب  كنت  عندما حىت وإصرار، بنجاح طريقها شق حتاول بقليل
 أكن مل الكاستني، بتصوير نقوم وحنن عشرة املرة بدل السكوت منها
 اليت النصب كطعنات  تلقائيا تتكرر اعذار صيغة إال منها أمسع

ة تلقيتها،   .واحدة وترية وعلى متشا
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 حني وكعادته الببالوي، أمحد مع الظاهر مقهى على مساء جلست
 اليت الضحية ألن بصحبته من ينسى امرأة صوت على هاتفه يفتح
ا يرتدد  تلك كانت  .أنثى هي صغري فيل كأذن  املتدلية أذنه يف صو
 بعدما املرة، هذه كالمه  طرحية هي اخلجولة الناعمة الربيئة الفتاة

 إىل املثابرة، إىل الصرب إىل الكؤود العمل من بينهما الكلمات تنقلت
 إىل عني رمشة يف تانتقل األفق، يف تلوح معامله بدت الذي النجاح
 كنت  لقد واملكذب، املصدق بني كنت.  العسل ومساج والزهر النحل

 والطالبة املصرية تاةالف منوذج حلظات أو ساعات لقبيل فيها أرى
ا حتقيق إىل تسعى اليت املثابرة  إىل أخريا ترفعها شريفة وسيلة بكل ذا
سنني من احلرمان   حني بعد ولو ا وتليق تستحقها اليت املنزلة

 تغرق أن أتوقعها كثرية مل  أخرى أشياء كما  أتوقع مل لكين والكفاح،
أو هكذا  وجتهز  سرير ببيته وعلى مجعة يوم يف عسله، إغراء يف
 لزيارة فيصل حي قاصدة الظهر قبيل خرجت ، شريين اليتتمهتو 

  احلاج، أو هكذا قالت! أبيها بيت

 "قعدة وكانت التحرير، إىل الظاهر من وشاقا مزدمحا الطريق كان
 وامللل الرتابة عليها تطفو بدأت قد قرب ميدان طلعت حرب القهوة"

 يف أحيانا يرتنح الببالوي دأمح كان  .املكاملات وتكرار احلديث وكثرة
 لكن مخري أنه الوقت مع ألكتشف ضحكته يف ويبالغ كالمه  طريقة

 أخرى مل خمدرات يتناول كان  ورمبا بأصول، لكن حشاش متكتم،
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ونصحته أن يفارق   ذلك من تفاجأت أو صنفها بعد، بنوعها خيربين
 امب دائما يظهر أن حياول الذي الرجل كل ذلك ألنه ال يالئمه وهو

 إىل ذلك رجعي كان  أنه إال فّضاح، اإلعالم ألن شبهة أي عن يبعده
  .بني كل فرتة وأخرى" املزاج رفع" منه تتطلب نفسية أسباب

 ا جنري اليت البناية أمام نقف وحنن على غري عادته متوترا رأيته
 ظل اليت املكاملة على يرد مل امليدان، على املطلة الكاستني تداريب
 لكنه ،بالرن بعد الرن عليه يلح اخلط من اآلخر لطرفا من صاحبها

 حمروقة اهلاتفية كل أرقامه  بأن أخربين عليه. الرد عدم يتعمد ظل
 طبيعي شيء أجبته جناحه، على احلاقدون اكتشفه رقما غري فكلما
 وال برناجمكشاشة  على التليفيزيونية حواراتك خالل هاتعرض ألنك

  !مالحظيت من استغرب فقط، مهبأرقا تكتفي

 إىل يسارع أن قبل االجتاهات بكل تربصه من داوز به  التوتر ستبدا
 الطابق إىل معه رفعين الذي املصعد واستقالل البناية إىل الصعود
" س.أ" من ختوفها أمر حسمت قد املرة هاجر هذه كانت  .املطلوب
 كل  فنسي الببالوي أمحد املزعوم. رآها الفيلم يف مشاركتنا وقررت
 برودة من أعجب كنت  عليها، عيناه وتسمرت السابقة هفاتنات

ا من تصرفات  هاجر حسن أمام الببالوي أعصاب زوجة وعدم غري
 من غريها أمام إظهاره حتاول ما عكس يعنيها، ال األمر زوجها وكأن

  !"املصريات"
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جرمية يف احلي الراقي، عنوان السيناريو الذي أدخلين فيه هذه املرة هذا 
حاولت تنبيهه إىل أن األمر قد جتاوز كل احلدود وخرج عن  .الببالوي

 إنتاجإطاره الذي رمسناه له بداية فما عالقة إنشاء مؤسسة إعالمية ب
فيلم مل حيسب حسابه جيدا ومل يكن ضمن مشروعنا أو أهدافنا أبدا،  
كان جوابه باستعداده لتحمل أي نتيجة عكسية أو خسارة مالية  

وقد استسهل  ،ه وامتصاص شدة غضيب منهكفيال بإمخاد ثوريت علي
   .املال بني يديه فلم يعد يلوي على حلم

طلة على ميدان طلعت حرب، املبناية البدأت حصص الكاستني ب
وا  عدة غرف واسعة و بناية عتيقة كمعظم بنايات القاهرة، تتضمن 

بعض الشيء مع جدران وأرضية عازلة للصوت بإمكانيات بدائية 
باشرة كراسي البالستيكية اليت حتتل اجلانب األمين مللغاية، بعض ال

 األبيض الباب وكامريا أمحد الببالوي وجهاز احلاسوب بعد ختطي
بدأ  .، وآلة تصويرله من بلد إقاميته جلبتاملتوسط احلجم الذي 

الشباب احلامل بالنجومية املزدحم على الباب بالدخول تباعا للوقوف 
صوتا وحركة بارجتال مواقف معينة  أمام الكامريا لتجريب أدائهم

ا عادة،  تناسب شكلهم أو طبعهم أو شخصية امل مثل اليت يتقمصو
م وهم من  كانت جناحات جنوم السينما املصرية تشع من عيو

  أن ينالوا نفس احلظ الذي حظوا به أو رمبا عشره فقط.  ونيريد
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، رور وكربلكن أيضا بغ كان أمحد الببالوي يتعامل معهم بذكاء ولباقة
وكانت زوجته شريين حتاول أن تظهر كامرأة شخص مهم هلا كلمتها 

ا سليلة يوسف شاهني توالت األيام وتوالت  .يف كل شاذة وفاذة وكأ
حصص الكاستينج وتواىل الدفع والدفع، وكيف ال يدفع وهو يغرف 

توالت وجوه ووجوه على تلك  .يأ لهقد من بئر ال ينضب أو هكذا 
يت كانوا يرون فيها شرنقة انطالقة أجنحتهم حنو عامل الشهرة الغرفة ال

ابتدأنا يف  .والثروة، وكنت أراها مضيعة للوقت واجلهد واستنزافا للمال
 ني "قبطيني"ممثلدوار مع الرتكيز على داء األأل ءاختيار الشباب الكف

وبدأنا يف ترتيب املكان الرئيسي الذي سيتم  ،منها رئيسيةبال نايقوم
ىل إىل املخرج إكان كل شيء جاهزا من السيناريو   .ير الفيلم فيهتصو 
ىل صوت عذب إكنا حنتاج فقط   ،جنازدق تفاصيل اإلأىل إ جهزةاأل
  .غنية الفيلمأداء أل

يتها كالشاة الضائعة وسط القطيع، تتحسس طريقها بكثري من أر 
اهللا  احلرية والقلق على مستقبلها الفين يف القاهرة، فتاة تونسية حباها

بواب أكان ليفتح هلا   حبضور هيأة ومجال رباين وصوت نادر لكن ما
ا يف مصر فقط بواب الشر الذي ميلك أبل فتح عليها  ،فرصة تليق 

كان  السذج. مفاتيحها من مترس على نصب الشراك للحاملني العرب
وتاره وسيم الوجه أال معانقا عوده عازفا على إ"أ.س" الذي ال تراه 

خر آكان واقعه شيئا   .م لكن يف فيلمه السينمائي الذهينعذب الكال
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 يهأخمتلفا، مرتابا من كل من يقرتب منه، عنيفا مع كل من ال يقامسه ر 
ذا كان جسدا إال إ، حمتقرا لكل ما ميثل رؤية غري مصرية واهتماماته

يب أتجثو جثو لهرامات فحينها تسقط الوطنية وتسقط كل األ ،ناعما
   أجسادهن. مجالاهلول على عتبات 

دخاهلا يف دوامة إرض القاهرة حىت استطاع أن وصلت هاجر إما 
وعوده، مل تكن باحلديثة سنا ومل تكن بالفقرية فلم جيد هلا منفذا 

وبصفة جديدة  شخصية قويةب تتمتعقد كانت و الختاذها حمظية له 
كانت قد حددت من   على كثري من نساء ذلك الوسط: "الكرامة".

شواكه وذئابه. لكن أكثر أوعرفت طريقها وعرفت قبل طموحها 
يف  ائيدور الغنالداء أ"أ.س" مل ييأس خاصة حينما اقرتحت عليها 

ا فرصة مناسبة جدا هلا   . الفيلم فاعترب

ال حداهن مل تكن لتفارقها ال ليال و إىل بيتها رفقة إعادت مساء 
اهلناجر  مبقهى ليايل السمر اليت تقضيهاوال حىت أداء خالل  ،ارا
ا قد سرقت منهاأوبرا لتجد باأل ، جواز السفراملال،  :ن كل مقتنيا

اللصوص ، كل شيء. مل يرتك هلا الشخصية البطاقة االئتمانية، الصور
تنهار من هول الصدمة، أن كادت  !كوب عصري قصب  حىت مثن
 فيهم اخلري فمنهم من تعاطف ومنهم من اعتذر مبن تومسْت  اتصلْت 

   اوم!وكثري منهم س
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جلسْت مساء على إحدى طاوالت مقهى اهلناجر منكسرة، كان 
أمحد الببالوي حياول أن يطرب مسعها ببعض كلماته اليت حياول أن 
يبيعها إياها بعشرة آالف جنيه معتقدا أنه أمحد رامي أو حممد محزة! 

قرضها مثن عشاء لكن بدون مقايضة ُ مل ، وكانت هي تبحث عن من ي
ا بإيطاليا حىت تبعث هلا حوالة تكن لتلني أو تستك ني. اتصلْت بوالد

"أ.س" وقد استطاع بطريقته ــ..مستعجلة. مساء اليوم التايل تتفاجأ بـ
وطول يده اسرتجاع كل أغراضها من "البلطجية" الذين جترأوا على 
سرقتها كاملة غري منقوصة، متاما كما مل ينتقص شيء من شرفها وعزة 

   نفسها!

من هذا الزائر الذي جاء من ريبة ويتوجس  شزرا بعيونهزال يرميين  ما
 " :مل أتعرف عليهتفاجأ بأين بعيد، خاطبين بكربه أول مرة حني 

نا؟" أجبته لو كنت أعرف أأكتب امسي ع اجلوجل وانت تعرف مني 
يل أن أكتب   كيف  ،على اجلوجل أن أكتبهامسك ملا اضطررت إىل 
مل يطأطئ من غروره  !ا الناس جهلأنا أو كلمة يف حمرك البحث 

ما مسع بعض أشعاري حينما طلب مين بعض األصدقاء عندقليال إال 
  .ةليلتلك المسرنا إلقاء قصيدة مع من ألقى خالل 

لكن ليس يف مرحلة كانت هاجر تتمىن أن تغين بعضا من شعري 
هلا اختيار أي قصيدة شاءت تؤديها حني تكون  بدايتها، فرتكت

ان مستعدة هلا، أهديها غري أن ذلك "امللحن  .إياها حينها وبا
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املتواضع"مل يستحسن الفكرة ألن عوده ما كان ليسعفه يف تلحني 
  منط شعري خمتلف عما تعود على دندنته من كالم عامي!

 بدأ قد كان  التهديدات، صاحب مع بقصته الببالوي أمحد أخربين
 صاحب أن غري منه، مروجوا ناك  ماغري  إىل انتهى معه مشروعا

 الظروف وأن ذنبه ليس الذنب بأن يقتنع أن يريد ال التهديدات
 الشك يف ابتدأت قد كنت  جناحه، دون حالت اليت هي االقتصادية

 الرأس يف وقعت قد كانت  الفأس لكن العصابة األسرة هذه يف
  .الشديد لألسف

 يف كبري  حد إىل تشبه التهديدات صاحب قصة أن أدرك بدأت
 خبث هو أعلمه أكن مل ما ومع حرمه، معه قصيت ربهاوع شكلها

 هتوختطئ اآلخر الطرف جترمي على اإلصرار آثر إذ ونذالته الببالوي هذا
 اسرتجاع سوى ينوي يكن مل أنه على تدل القصة حيثيات أن رغم
 قد كان  الببالوي أن بعدها علمت كانت.مشروعة   طريقة ةوبأي حقه
ار يا معهم، حاول ممن غريه أمام ا  ملرة يديه شرايني يقطع جعله راا

 بأعجوبة، املوت كشر  من تنقذه اهللا حكمة دائما كانت  مرتني، أو
د يف به لتلقي  رؤوس على البئيسة حياته فضح شراك وبالتايل العوَ

 العامل لتخليص أخرى طريقة إىل املرة هذه تسوقه قد واليت األشهاد،
 أبو قال كما  وتوامل موت، فاالنتحار يتعظ، مامل النتنة روحه من

  !أسبابه يف مصر تعددت قد املتنيب الطيب
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 نفضت بعدما مفرقها الشيب غزا دوق فرنسا من قادمة مصر جاءت
 على لتضعه ذراعيها بني الشهرة حلم حتمل ،األوراس جبال عزة عنها
 شيبها بطيش األديب جنسها اجتمع كيف  .إليها  متتد سراب يد أي

ا لغرورا هلا وسوس وكيف  وأبناءها زوجها عتود متميزة؟ كاتبة  أ
 الفراعنة أرض إىل وجاءت الدراسة اجلامعية  مرحلة بعضهم بلغ الذين
 األوروبية الفرص اصطياد حيسن من فهاتلق. للنشر بضاعتها تعرض

 على احللم سحابة انقشاع بعد رجعت مل الشهرة، دوامة يف ليدخلها
  !متواضعة بل متوسطة طبعة يف بكتاب إال الوهم
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 واقعال حافة على أحالمها وتكسرت التجربة، تلو التجربة خاضت
 تلقفتها. الذي أوصل مسعة الكتاب إىل ما وصلته الثقايف املصري
 وتعلق جديد من احللم أكتاف على لرتفعها املشهور الشاعر سواعد
د عتبات على وصدمة ضياع للحظة ولو آماهلا  التقت كيف  .ا

ه من صنف ما خفي  أن أم الطافحة، بشاعريته األدبية اكتابا  مآالت
  ؟كان..

 شراك يف قبلي ووقعت والتوزيع، للنشر كليم  دار إىل بزمن سبقتين
 بعد،" تفرفش" مل إبداعها شرنقة زالت ما بزمن، أيضا خبيت أمحد

 سافرت حينما. الذاكرة يف مكمنا منها أخذت اليت الوعود وحدها
 العريب العامل رابطة مهرجان حلضور انيةالث زياريت خالل مصر إىل

 كانت  حينها. املهندسنيكتب مب كليم  بدار بالقاهرة التقيتها واملهجر
 أبدا سرب تفظحت أن ميكن ال اليت املعامل الواضحة الوديعة كالطفلة

ا، حجاب خلف ا  لتأخذ جاءت براء  لتصطدم الدار من مثلي كتا
ثانية  املصري حلمها هزت اليت البخيتية الصدمة بصخرة نفسها هي
 فطلبت بغيتها جتد مل. والكثريات الكثريين قلوب يف لوهلة ولو

 كثريا  تشبه إليها أعذاره كانت  خبيت، أمحد من كامال  ماهلا اسرتداد
  .املعسول والكالم الوعود من باملزيد وتنضح إيل أعذاره

 كذل ورغم أيضا بالسهلة تكن مل املادية ظروفها بأن جيهل يكن مل
 علي الصعب من كان  أكثر، لتدفع ابتزازها يعيد مث لتدفع يبتزها ظل
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ال  يعدها ملهو و  مرة كل  له طائلة مبالغ تقدميها سبب مأتفه أن
 تدفع كانت.  أنا وعدين كما  اإلطالق لىع مشروعال بأي  أو بشراكة

 أي على تتناثر الربيئة ودعابتها حمياها تفارق ال الطفولية وابتسامتها
 من الكثري عليه وتدخل البهجة، مثن مسحة لتعطيه به لحت مكان
، نفس ضحكة وبراءة أمحد الببالوي اليت كان يبادهلا إياها  السرور

كلما التقاها صدفة وأنا معه نتسكع حتت نور قمر قاهري يف رحبات 
  !وقته الثمنيبذلك األوبرا حني كان يسمح 

 االئتمانية طاقتهاوب مفلسة غفلة ليلو  يومانتباهة  بني نفسها وجدت
" شريفة"و بديلة نشر دار وجدت وقد االستدانة إىل اضطرت معطلة،
 أمحد مع حرجتأ .عليها األوىل نصب مت بعدما كتبها  هلا لتنجز
 العالية أخالقها" كانت  ،"إغضابه"أو مواجهته على تتجرأ فلم خبيت

 ام بالتزام تذكره أو شيئا منه تطلب أن من دائما متنعها "واملهذبة
 إال الرابطة نشاط حضور بعد مصر جاءت ما اليت وهي جتاهها

ا  الستخالص  بيتها إىل مسرعة والعودة نشره دار براثن بني من كتا
  !وعملها وأوالدها ازوجهو 

 جدا مدرك وكالنا ،الوضعية نفس يف كالنا  وحنن غريي أمامها جتد مل
 ستحياءا على  املبلغ مين طلبت ."اآلخر ع" اآلخر لظروف ومتفهم

ا بعد مباشرة إيل ترجعه أن على  باحلرج أحسست فرنسا، إىل عود
ا وخاصة طلبها رد أستطع مل لكينأمام دموعها   علم على كانت  وأ
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 طلبته الذي املبلغ هلا قدمت حينها، ا بأس ال سيولة على بتوفري
 قصري وحني حني بعد ستلمهأن أ أساس على نقدا يورو" ٢٧٠٠"

  !٢٠١٢ سنة من مايو ٠٣و أبريل ٢٠ من الفرتة بني ذلك مت جدا،

 بدأت مما مرتابا مهموما إال تلقاين تعد ومل مبتهجة إال ألقاها أعد مل
 من املصريني" واإلعالميني املثقفني" نوايا تغري من وأستشعره به أحس
 القاهرة كالب  تنهشها فريسة جمرد بأنك حتس أن أفظع ما حويل،
 ،حمفظتك من" حثة" ــبـ لكاسرةا وحوشها من حشو  كل  ليظفر

  . املصرية وشراهتها القاهرية نفسه جوع ا سكتي

 يف نتسكعوحنن  وتأملتنا السمر جلسات معظم خبيت وأمحد شاركتين
 بابتسامتها وتلقفتين والضخمة، الكبرية واملشاريع األحالم وأزقة دروب
 أمحد مع اإلعالمي مشروعي عن هلا أحكي وأنا أخرى أحيانا املرتابة

 لك ابتسامتها ببسط تكتفي اليت الروح تلك هي كانت  الببالوي
 رددت كم.  غيب وراء من عليك تطل اليت شرالب نسمة معها لتلمس

 وأمحد معي بوادره رأت بعدما فجأة طفا الذي حلمها مسامعي على
 ظروفها حتسنت إذا مستقبال لنا مبشاركتها أمنيتها ورددت خبيت،
 هلا ويصف املرحة بابتسامته عليها يبخل ال يتخب أمحد كان.  املادية

 ليمانع" حضراوي" يكن مل !"حضراوي" وافق إذا الشركة يف مكانتها
  "!طفلة" بروح طيبة امرأة :همع شراكته إىل تضاف أن
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 األحالم وانفضت منه، املتوقع غري على الرابطة مهرجان مولد انفض
  بالريب املثقلة قلوبنا ةالطائر  أجنحة محلت القاهرة، أزقة عن املغاربية
 دمج .املعتادة غربته إىل به وعادت القلب ومشت عميقة حزن كنسمة

ا وتسديد بعهودها بالوفاء كاتبتنا  وعود باريس برد  املالية مستحقا
 رأخ ما هي املنتظرة وغري البيت إىل العودة مفاجآت كانت.  يل

 املتيسر، حسب ينالد تقسيط حل إىل أخريا توصلنا. ألشهر التسديد
 كشف  بيان أول إصداري من قليلة أشهر بعد أوىل بدفعة فبدأت
 هنشرت ملا حزنت! الفايسبوك على صفحيت على خبيت أمحد حقيقة

 يبتقص ووعدتينبيين وبينه  األمور إليه آلت ملا وتأسفت صفحيت على
 أبدا سبلهما ختتلف أن ميكن ال يناللذ الشاعرين بني والتوسط األمر
ما طالقةان كانت  وقد  واحرتام حمبة أسس على وشراكتهما تعاو

 أيضا مشروعها بأن دركت كانت  .عمليو  كبري  ومشروع وتقدير
 إنقاذه ميكن ما إلنقاذ تتدخل أن البد فكان انتكاسة ألكرب يتعرض

 مكتب بفتح خييت وعد زال وما مصري، وشاعر مغريب شاعر بني
  !احللم اتنسم على ا يطفو بديب خليفة بربج كليم  لدار

 الذي األول املاء كدلو  الدين من األول للقسط تسديدها دفعة كانت
ا اخلمود، ببعض املشتعلة ناري فاجأ  غور سرب حني إىل بالرتيث وعد

 األمور لعل ودي بشكل بيننا العالق اإلشكال حل يف خبيت أمحد نية
ا إىل تعود  أن ميكن ال واليت جماريها، إىل املياه وتعود األول نصا
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 الشراكة عقد وتوثيق" الثورة زمن يف قصائد" ديواين بنشر إال تتحقق
  .اللحظة تلك حىت هلما ثالث ال خياران كليم،  دار مع

 بعد أمرها تتدبر أن ناحيتها من ووعدتين املادية وظرويف رؤييت تفهمت
 قسطا يل وتبعث جدا قليلة أيام علي، تتأخر ومل قسط تسديد أول

 على حبوالة إيل وبعثت ثانية وعدها وفت .نيمبلغ الد من مهما
 وهو بعثته مبلغ أول بعد" يورو ١٠٠٠" املبلغ كان  مباشرة، حسايب

 غري وهي-  معها تعاملت من أول هذه كانت.  يورو" ١٢٠٠"
ا تويف النيل بالد يف - املصرية   !األقل على تكاد أو جتاهي بالتزاما

 توصلت قد نتكا  إن سألتها الدين، أصل من الكثري يتبق مل
 فأخربتين مبصر  استصدارها ألجل املبلغ اقرتضت اليت كتبها  مبجموعة

 على الوضع أن غري اللحظة، حىت ذلك ول دونحت رئةاط ظروفا بأن
 أنتظر أن بوسعي كان  إن سألتين. قلقن أأل داعي فال يرام ما خري

 بظروف مير الذي ابنها لظروف املتبقي القسط على الشيء بعض
 وقدردد دون ت باإلجياب فأجبت للمال حباجة جيعلها ةصعب صحية

 اليت املبالغ أصول أحد من أو الدين، من األكرب القسط اسرتجعت
  !!يناير ٢٥ ثورة بعد ما سنة خالل حمفظيت من تباعا خرجت

 أمهيته ورغم يورو،" ٥٠٠" الـ يتجاوز عليها يل املتبقي املبلغ يكن مل
ا تذونف أمانتها أثبتت دوق عليها الصرب من حرجا أجد مل   التزاما
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 األمور أن غري به، وعدت مما أطول فرتات يف ولو وعدت كما
 ياملتبق املبلغ تقسيم بإمكاين كان  إن لتسألين أشهر مرت. بنتائجها

ــ يورو" ٣٠٠" قسمني إىليل عليها   هذا لنقفل املتبقية" ٢٠٠"فـال
ا برودة من استغربت .ائيا الصفحة  بعد تتوصل ومل هاوهدوئ أعصا

 دفعة الثالث كتبها  لطبع معها تعاقدت اليت النشر دار من كتاب  بأي
 أعلم أكن مل الزمن، من املدة هذه كل  بعد كاملة  كأعمال  واحدة

 صاحبها اسم وال امسها ال تلك، النشر دار عن شيئا احلني ذلك حىت
ا، وال  طرقو  الدين موضوع كان  أبدا، املوضوع هلذا نتطرق مل عنوا

 خبيت أمحد مع قصيت وكانت حواراتنا، على الغالبة هي تسديده
 على يطفو ما هي معي وعوده كل  لنقضه معي بالتزاماته وإخالله
  .وحسرة أمل من حديثنا

 كان  ما أو األخري قبل ما" يورو ٣٠٠" الـ مبلغ قسط تسديد تأخر
ا ،٢٠١٣ صيف أواخر إىل األخري يكون أن مفرتضا  على شكر

انس عدم  أقرب يف دفعة بآخر فوعدتين حنوي اللتزامها وتذكرها يل يا
 هلا فرتكت يل به توف ما مقابل الكبري أو باملهم املبلغ يكن مل .فرصة

  . لتسديده ولظروفها هلا املناسب الوقت اختيار

 واألخالقية واملعنوية املادية جرائمه على إصرارا إال خبيت أمحد يزدد مل
 الفايرب وهي عدب يل متاحة كانت  وسيلة بآخر به اتصلت حنوي،
 ،"عليه وانضحك محار" سوى لست بأين وقحة بطريقة ليجيبين
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ا  اإلهانة من يقبل ال مستوى إىل ووصوله معه الوضع بتطور أخرب
 وعدتين تأكدت عندما .زعمي تصدق فلم املبتذلة الشخصية
 تصر زالت اوم واحتياال نصبا أنا مسيته ملا خمرج إلجياد لديه بالتدخل

 عسر أنه على -كما هو حال كثري ممن حاولوا التوسط بيننا-  هي
 أن ممكنا يكن مل .معي التزاماته تنفيذه دون حال له تعرض مايل
 األجر ومدفوع وبينه بيين واضحا العقد كان  وقد التعليل هذا أتقبل
 من هشتد حىت التربيرات اختالق حاولت .الصعبة وبالعملة مسبقا
ا هعن دفاعها  أصبحت لو كما  معي ساحته لتربئة اليائسة وحماوال
  !الشيطان حمامي

 أجل من وشهرته مسعته خذل بعدما أخريا خبيت أمحد نوايا تبينت
 الذحبة أستسغ مل يكاد، أو جمتمعا يورو ٥٠٠٠ يتعدى ال زهيد مبلغ

 ديواين نشر يف البسيط املشروع لطموحي وطعنته واملعنوية األدبية
 ليس أفكر والليايل األيام قضيت .الصدمة هول من جنأُ  أن وكدت

  يف ولكن حني، عدب ولو ضيعو  فاملال منه مايل اسرتجاع كيفية  يف
 يف صدري ا امتأل اليت واألمل احلزن من الشحنة هذه إفراغ كيفية
 باألحزان، ممتلئا منها أخرج فجعلتين باألمان لداخلها اهللا شهد أرض
 النصب أمراء" عن األقنعة لنزع جديد شكلب املسامهة ذلك من وأكثر

 بصناعة يتعلق ما خاصة املصري الثقايف الوسط يف" واالحتيال
  . الكتاب
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 والشرب وكل متعة أخرى، كلاأل انسدت شهييت عنو  نومي قل
 إىل ليلة ذات اهتديت حىت ،للحياة ومحاسي اليومي نشاطي وتالشى

 هذه معامل تكن مل. كتاب  يتدف بني مصر إىل رحاليت تدوين فكرة
الغاية  هو واحد موضوع يف تصب كانت  لكنها بعد تبينت قد الكتابة

: البحث عن دار نشر حمرتمة تقدر الشعر واإلبداع من سفري كله
وخترج به من ظل الرفوف إىل خلود بني دفيت دواوين، غري أن منحى 

 الشاعر يل نصب كيفيف سياقه، إىل   والشعوريا الرواية حتول  شعوريا
 وأكرب أشهر خالل من وشهرة جناحا حقق الذي - خبيت أمحد

 من وذلك الشعراء، أمري برنامج: العربية بالقصيدة يهتم  برنامج
 الزائفة وعوده شراك -الثاين مبومسه الثالث للمركز احتالله خالل
  !!!معدودة يوروهات بغنيمة ليظفر فقط اخلداعة وحباله

 عرضت جدا، وجيز ظرف يف التوثيقية السرية كتابة  من انتهيت
  يف املبتدئ وأنا والرواية السرد يف متخصصني أصدقاء على املخطوط

 تدويين طريقة على املالحظات من سيال منهم توقعت النثر، كتابة
 سردته ما أن على كلهم  أمجعوا .حدث ما هو متاما العكس أن غري
 هب مررت ملا توثيقا وواجب بل ومستحب بل للنشر قابل أحداث من
 أدبية وشهادة والنشر، الطبع مع احلزين مساري يف انتكاسات من

 غريي يتعظ حىت مصر يف هلا تعرضت مشينة ممارسات على للتاريخ
  .مثلها براثن يف يقع فال
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 نشر فكرة معظمهم رفض املصرية، النشر دور من بالكثري اتصلت
 املصاحل لتشابك أو املوضوع حساسية من خوفا مجلة وتفصيال رواييت

 كان  قليب أن غري هلا بعضهم سحتم حينها، ألدركها أكن مل اليت
  . الكلمات لشدو آخر وطن عن ألحبث مصر عن أبتعد أن يأمرين

 إبداء مث العمل قراءة أوال اشرتطتجزائرية  نشر دار إىل أخريا اهتديت
 والوثائق األدلة كل  طلبت النشر، على عدمها أو باملوافقة الرأي

 بدأت مث خبيت، أمحد على" وادعاءايت زعمي" تثبت اليت واملستندات
 قراءيت بصمة حنت يف مطابعها آالتبعد تأكدها من صحة رواييت 

  .البيضاء األوراق صفحات على املصري الثقايف املشهد أوجه لبعض

 من أول ليكون الفايسبوك علىالرمسية  صفحيت على رواييت عن تعلأ
 ما معىن عن سألتين. رنسيةالف :هي موضوعها عن مستغربا ابتدرين
ا ؟وحيثياته نشرته  مع مصر يف يل حدث ما لكل تدوين أنه فأخرب

 وال زيادة بال" عليكم لسالم طق طق" من وصاحبها كليم  دار
 وفضائح كثرية  شخصية أمور عن بتغاضو  بل مبالغة، وبدون نقصان
 بأين وأخربتين ،الفكرة تستسغ مل .فيها اخلوض عن نفسي نزهت
ا ،بالنار ألعب   ! بذلك أبدا تسمح لن وبأ

 عن سألتهاف العبارةمعىن هذه  أفهم مل !"بذلك أبدا تسمح لن"
 املبلغ بقية منها طلبت. شافيا جوابا تعطيين أن أبت لكنها ،مغزاها
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 من تضحكها مسعتها أين أتذكر ال ضحكة أطلقت لكنها" اهلزيل"
 إال أحد هلاطاو  وما كبرية  قامة خبيت أمحد بأن أخربتين قبل،

ا نربة تغري من مستغربا الصمت لزمت .رقبته وانكسرت  بــ صو
 ومل اجلدية، بتلك وال احلدة بتلك يوما أعهدها مل درجة،" ١٨٠"

ا قد أكن ت مغزى أدرك، ولكين األنثوية الشراسة بتلك قبل من عهد
  !القامات الشعرية مبفهوم كاتبة ما زالت ترتكب أخطاء إمالئية !!

 يا يورو ٢٠٠ الـ إنس: "الفايرب عرب ا ختاطبين كلمة  خرآ كانت
 تستفزينكي ل املصرية باللهجة ختاطبين أن حينها تعمدت ،"إبين
  !أكثر

 اكتشفت طفلة، بقلب امرأة أخاطب أظنين كنت  اللحظة تلك حىت
ا يومها  والنكتة الظل خفة قناع خلف تتخفى وقحة أنثى كانت  أ
  !الرباءة وروح

 موقف أنه قالت اعم حوارا معي لتجري الشعر أنباء الةوك يب اتصلت
 حاولت الشعري. األديب الوسط يف وسابقة والدهشة للغرابة يدعو

 كل  أحصر وأن يسنده، مادي بدليل يل كالم  كل  أثبت أن جاهدا
 ومبتعدا الشاعر عن معرضا الناشر إطار يف خبيت أمحد عن حديثي

امي نشر مت. حاتلمي أم كان  تصرحيا شخصي جتريح أي عن  ا
 معي أجرى الذي الصحفي ليخربين الوكالة منرب على له الصريح
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 اإلدالء بصدد فهو وقت، أقرب يف علي خبيت أمحد رد بانتظار احلوار
امايت فيه" يفند" مضاد بتصريح  وشهادة والربهان بالدليل له ا
  !!!الشهود

ا على نفسي حافظت امايت لتفنيد احملتمل الدليل" رغم اطمئنا  ا
 ،"للمناورة جمال أي يدع ال مبا الناشرالشاعر/  هلذا واملعلنة الصرحية
 بني إدانيت أدلة له قدمت وأين خاصة عبقريا ذكيا جوابا منه انتظرت

ا أمهيتها أدرك لو ا يذحبين أن يستطيع يديه  دعوت لكين وخطور
 يينب كان  الذي النشر عقد فال. فكان عنها بصريته يطمس أن اهللا
 به استشهدت الذي يورو" ٥٠٠" الـ إيصال وال طرفه، من موقع بينه
 الواحد عبد هويدا" حينها سكرتريته طرف من أو بيدهعليه  عموق

ا رغم اليت الدولية البنكية احلوالة وال ،"حسني  دليل امسينا حتمل أ
 عليه ادعيته ما بكل أقر الرجل أن غري. كما ادعيت  شراكة عقد على
 القانوين األثر املنعدمة-  ممضية الغري البيانات كلعرتافه املتسرع  با عووق
 ا يل دتسد اليت" الفرنسية" حبواالت مستشهدا ،-ذلك قبل

تانا زورا ديين أقساط  مع العام، وإطارها وداللتها توظيفها حمرفا و
" محراوي" إىل إحداها يف إليه املرسل اسم وحتريف املرسل اسم شطب

  !"حضراوي" بدل

 اخلطري والتواطئ للغباء ودهشت للحواالت اخلاطئ للتوظيف عقتص
 كان  أدلة من يديه بني ما يرتك كيف  ،"الفرنسية"و خبيت أمحد بني
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  أمهيتها أدرك لو" كذاب"و" عمد " كأكرب  ا يظهرين أن يستطيع
 وكيف قاض، أصغر أمام يدينه ما إىل ليلجأ استعماهلا وأحسن
 سطا هل .معه مبوضوعي هلا عالقة ال ليتا الوثائق هذه إليه وصلت
 وملاذا مطواعة، عةطي جاءته أم ووثائق أوراق من عليه سطا فيما عليها

 الكاتبة هذه ربطت العكس ثبت إن وملاذا الفرنسية، اسم شطب
 وملاذا أعماله، شر يف حمالة ال غارقة مركبه بشاعر مصريها املبتدئة
 كان  مهما يل ماليا مبلغا سداده إثبات إىل أصال خبيت أمحد يعمد
 وليس شعري ديوان ونشر طبع كان  االتفاق حمل أن مع املبلغ، هذا

  أجل؟ حبلول مستحقات اسرتداد

 نسيان، بعد ذاكريت إىل العبارة هذه قفزت"! بذلك أبدا أمسح لن"
 حمكم، هوليودي إخراج أمام ألجدين عيين أمام املرة احلقيقة تكشفت

 مين طلبته الذي املبلغ كل  إىل أصال جحتتا  الظل شاهدة كانت  هل
ا اكتشفت اليت النشر دار من كتبها  الستصدار مبصر  تكن مل أ
  تصدر مل وملاذا بعد؟ شيئا هلا صدرت مل واليت نفسها كليم  دار سوى
 انطلق حىت عديدة ألشهر التسديد تأخر وملاذا إذن؟ اآلن حىت كتبها
 تستميت وملاذا خبيت؟ أمحد الشاعر عن األول بياين بعد قوة وبكل
 استنقاذ يف أسرة وربة وأم الشعر عن البعد كل  بعيدة متزوجة امرأة

 حياول اليت" اهلالة" مع يتناىف بشع جرم بكل متهم ضائع شاعر
  نفسه؟ عن تسويقها
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 السبت يومه يف علي خبيت أمحد رد يأيت أن مصادفة جمرد كان  هل
 يلقب أن حيب كما  الشعراء أمري من" مفحم" رد ،٢٠١٤ يناير ٢٥

امي الئحة على نفسه  آخر سقطت أن شاءت األقدار أن أم له، ا
  !عرشه عن مصر يف نعمته ويل سقوط ذكرى يف له قناع

 للحظة صاحبه فيه يتأمل مل بامتياز، ستريييه فعل رد بكونه الرد متيز
امه سطور  وبرهانا حجة توازيها بسطور يواجهها حىت الئحة ا

 غىن يف كان  متاهات يف نفسه ليدخل وأزبد أرعدو  انفعل وداللة،
 اإلبداع جنوم الثقافية جريديت صفحة على مقايل يف اأورد عنها

 أنباء وكالة منرب على قيئه تاريخ من فقط أيام أربعة يناير، ٢٩ بتاريخ
امي له منربها على تنشر  اليت الشعر   ! مرة ولأل ا

ام لت أنتظر تنفيذه حىت كتابة (ما ز  باملقاضاة توعد باملرض، ه يلا
 نشر عقد من عليه ادعيته ما بكل صريح اعرتاف ،هذه السطور!)

امي شراكة، وعرض  الشهرة، عن البحث: اجلاهزة بالتهمة وا
 به أشادت الذي كتابيت  مستوى على حكمه ذلك كل  من واألعجب

 ينتظر سنوات قبل أمامها ذاته هو وقف اليت الشعراء أمري جلنة
  !جتيزه أن قبل عديدة مرات بكى وقد مستواه ىعل حكمها

 دحض معه حاولت اليت الفرنسية ووثائق وختبط، ووعيد ووعد تناقض
امايت  قلبه إىل فقط رمبا أو الشهرة عامل إىل جسرها لضمان فقط له ا
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ن  وعناوينهن احلسناوات هواتف بأرقام املزدحم وصفحات حسا
  !على الفايسبوك

 يوم اإلسكندرية شاطئ على اخلطى أثر حتمالن قدماي زالت ما
 ال كان  ثالثتنا، الفرنسية وكانت اثنني كنا  إليها، خبيت أمحد صاحبين

 عضالت خانته وقد النويب وغنجه الشرقي كربه  عضالت يربز أن بد
 أن منذ وحواريها أزقتها يف تسكع اليت القاهرة لتهاره اليت جسده

  .الصعيد من مهاجرا اءج الذي ا والده حدادة حمل كري  استنشق
 كجلده  بعظامه التصقت اليت واحلاجة والنقص الفقر عقدة كانت
 عامل إىل تأشريته غروره، على إال كشرنقة  مسامه كل  به انسدت الذي
 اليت الورقية وقالعه الرملية حصونه ا يرفع أن استطاع اليت األنا

  .ترتشفها ريح جرعة أول مع هوت ما سرعان

 اخلفيفة لألمواج رجلي تاركا القدمني حايف ملالر  على اسرتخيت
 ترتيس مت وقد بعيد من البحر أفق أتأمل أصابعها، بني وتلهو تداعبها
 الرباعية اإلمسنتية الصخور من الدرع بذلك اإلسكندرية شاطئ

 قد الفرنسية ألجد شرود جزر حلظة شاعرنا إىل التفتت القوائم،
 شعرها تتخلل خبيت أمحد وأصابع صدره على برأسها استلقت
 الشاطئ كان  تكتسحه، البيضاء الشعريات بعض بدأت الذي األشقر

 عدم أو مين غرة حني على فاغتنما تقريبا ثالثتنا من إال خال شبه
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 علىومها مستلقيان  احلميمية الشاعرية اللحظة تلك يب اكرتاث
  .البحر شاطئ

 من وال ة،املتزوج الشقراء من أتوقعه أكن مل الذي املشهد من عقتص
 أن غري قليب يف الصعقة هول كتمت  العليا، لباملث املهووس الشاعر

 املستحيل باحلب جرى ما تربير حاوال. استغرايب صدمة فضحتا عيين
 قلبيهما التحام متنع الظروف دامت ما سرا يبقى أن البد الذي

 تبني كما  إال يكون أن يعدو ال الوضع بأن ظين يل ووشوش ببعض،
  بريئة! حب قصة جمرد من أعقد أمر يف بينهما انغماسا حني بعد يل

ما  على يتمشيان قاما كلثوم،  ألم األطالل أغنية استحضرا وكأ
 اثنني، كمراهقني  يتوشوشان مسافة منه بلغا إذا حىت البحر شاطئ
  / حنوي.انطالقتهما نقطة حنو عائدين ويتسابقان يعدوان فجأة انتفضا
ا إال خفتها متاثل ال ريئةب كطفلة  تعدو الفرنسية كانت  ضحكا

 املرة هذه األخري كان  األخري، يف خبيت أمحد ظل بينما الطفولية،
 نقطة ألي بعد بلغ حينما تنقطع أنفاسه وكادت أوال، وليس أخريا

 شيخوخته حنو بسرعة املسرتسلة كهولته  طيف من يلجم مل.الوصول
" آالء" قدماني بعيد من أتيا وقد منه شابني اقرتاب إال الثائرة

ما   !أخريا لقائه حبظوة هلما مسحت اليت الفرصة على سعاد
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وأنا يف صالة انتظار طائريت اليت ستقلين ألول مرة  زال حيملق يف ما
ي أخريا إىل مصر نطالقيت هو النشو إىل القاهرة حني علم أن سر 

ا كانت بعشاعرا أشدو قصائد حب وإكبار فيها،   د أنتصادف أ
م بأحد أعىت األنظمة الشمولية يف الوطن العريب.  أطاح أبناؤها بثور
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مل حياول حىت أن يعطيين جوابا شافيا حني سألته عن بعض الفنادق 
املناسبة األجرة وسط البلد، ابتعد عين وكأين مصاب مبرض معدي. 

حتاشاين وكأنه روح  ه خالل رحليت الثانية والثالثة،حىت عندما صادفت
ا أبدا يف هذا البلد احلجرييافة اليت مل أالض   .حظ 

كان عالمة طريق ال غري، واستشرافا للمرحلة اإلنسانية اليت أقدم 
 عليها كمغامرة إحساس.

القافلة السيارة به حنو مصر وشراء به  تبعد أن غدر به إخوته وغدر 
مثواه العزيز له، أُهدي نصف احلسن إىل امرأة مصرية واحدة لتكرم 

فجعلت  اأعمى منطق بصري  هاجسدذه ولدا، غري أن صوت وتتخ
بل يف أو غريها،رأة تلك امليوسف يعاين ويعاين ويصرب ليس يف حب 

حب بالد بأسرها أهدته الكيد واخليانة والوحشة والسجن، فأهداها 
 الصفح اجلميل كجماله والرمحة واحلب واخلبز.

ا أحتاشاها وأتوجس منها ريبة بل وأمشئز منه ظللت ا ومن أسلو
املتخلف، هنداما حديثا حضورا، أو حىت "لزقــة" كما يقال باللهجة 

ق بعمله املصرية، امرأة تكاد حتاصر زوجها يف تنفسه ويف كل ما يتعل
 . أو اهتمامه

 أمحد الببالوي بكل هذا الضعف النفسي ملل أتساء كنت دائما
ن حنكة والشخصيايت أمام زوجته النصف متعلمة رغم ما يدعيه م
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وذكاء، ومل كل ذلك االهتزاز الذي جيعله كغصن صغري أمام رحيها 
 املتسلطة رغم ما حياول أن يظهر به من عنفوان! 

ة باعها زوجها يف سوق خناسة ديوثيته طيلة سنوات كانت جارية أم
حمها وعاطفتها. عجزه عن تأمني لقمة عيش كرمية هلا، كم تاجر بل

لشيخ كبري، بكت وهي ما  ة تزفلعلها بكت أول مرة كفتاة صغري 
تزال ترغب يف اإلمساك بدميتها لتالعبها ومتشط شعرها، مل تلتفت 
بعد إىل ما يعنيه ذلك اجلسد الذي يلقي بشهوة سنينه عليها كل 
ليلة. لكنها تعودت مع الزمن وتلذذت بانتفاخ حمفظة اخليانة اليت 

عن عجز ـ"عيش وملح" األسرة، وبديال ..أصبحت موردا مهما لـ
 الزوج عن أبسط حقوق زوجته الطبيعية!

على االنبطاح لطلبات زوجها  أصبحت "متعودة" اآلن ومتمرسة
إلسكات قرقرة املعدة إال  أمامها خرآ سبيل، فال متناهيةاللا

ا سواء يف بيت  باستنشاق خبور الليايل احلمراء اليت أصبحت رائد
من أهل ا "العمالء" زوجيتها، أو يف الشقق املفروشة اليت يستأجره

ا وبعدما الوسط الثقايف واإلعالمي املصري أو  األجانب. غري أ
اصطدمت بتعفف مغريب رفض أن ميشي يف شارع هرمها، اهتز 

قبل على قمة فوهلا، حىت كادت أن تمشروعها الالأخالقي لكسب ل
ألكثر من مرة قبل عليه أمحد الببالوي عليه االنتحار متاما كما أقبل 

  ذلك. 
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ا البئيسة، وثارت على زوجها املعدم الذي   اختنقت مما آلت إليه حيا
كان قد وعدها قبل سنني حبياة كرمية كلها حب واهتمام، وجدت 

تعة للذي نفسها معه بعد سنني وحلمها يعرض على ناصية رصيف امل
ا ومتردت على ويل يدفع بالعملة الصعبة. جن نعمتها وقد  جنو

ي يف مجع املال عن اقرتاف أي جرم حىت لو  تأكدت من أنه ال يرعو 
كان تلطيخ شرف عائلته الذي جعله حبماقته وطيشه وجشعه موضوع 

 .أيضا نقاش على صفحات الفايسبوك العربية ورمبا األجنبية

أرادت أن تتخلص من قبضة ديوثيته ومن نقص رجولته علها تظفر 
عد مقاطعيت بيب  .اتصلتبنقطة ماء أخرية حتفظها ملاء وجهها اجلاف

مبناسبة أو غري  ة طويلة متعنتة متكربة متعجرفة حينما كانت ترددملد
على سنه  بالويالشاعر اإلعالمي أمحد الب امرات مناسبة: "أنا

ا وبعدما اصطدمت حبقيقورمح املزرية أصبحت تتمىن مآهلا  ة". غري أ
 زال حيظى ببعض صفات الرجولة أن تصبح فقط زوجة لرجل ما

. حينما تأكدت أن ال دواة البيزنيس الذي رهنها فيه خيرجها من
اى من شيء تبق ، المت نفسها وحاولت مرارا ترك بيت رجولته وبراء

 الزوجية الجئة يف بيت والديها. 

ا " رها كل صباح خبيبتها الذكور" اليت كانت تذكوكأن وجوه إخو
يل بكالم طو  كل ما خططوا له مع زوجها، قررت أن تبعث إيل  وخيبة

حزين، ابتدرته بعبارة ظاهرها عتاب وباطنها ندم شديد: "فضحتنا 
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قدام خلق اهللا ". كانت تلقي  قدام خلق اهللا يا حضراوي، فضحتنا
ا وهي تلعن اليوم الذي عرفتين فيه قا علي صدة اليوم الذي بيا

فيه، الريب إىل جانب زوجها وأمها وأبيها  احتالت ونصبت علي
ا، مربرة جرميت ها وجرمية زوجها بقلة ذات اليد وتوفر مبلغ كبري وإخو

بني أيديهم يف حلظة، فهل تتصرف فيه مع زوجها أم "يشحتان" ومها 
  ! الفولب دان مثن رغيفاللذان ال جي

 هلا مفهوم "التصرف" ومفهوم خيانة األمانة، وطلبت منها صححت
ها زوج أنبة تعلإرجاع مستحقايت ولو عرب أقساط ميسرة، رفضت م

أوصلها إىل ما  وهي تلعنه وقد فض الفكرة من أساسها، رفضتسري 
ها أين مضطر لتوثيق قصيت معها ومع زوجها ومع وصلت إليه. أعلمت

رمة شهادة للتاريخ ولزيارايت الثالث إىل م صر، هذه العائلة املصرية ا
ا التصقت بشرنقة املال ارتعدت مفاصلها هلول ما سأق دم عليه غري أ

ل اخلروج من فلك الدوران حول نفس طرق السداد: دون أن حتاو 
، معقبة أن زوجها أكد هلا يف أكثر من مناسبة أن ال خيار "اجلسد"

  !ح للتسديد سواها مت

من هذه األسرة اليت تتخفى خلف أثايف نسائها الظاملة  يئست
املظلومة، كان البد من إعطاء فرصة أخرية ألمحد الببالوي وآل أمحد 

بيانا مفتوحا أخريا  ٢٠١٤مارس/آذار  ٢٩بتاريخ  الببالوي، نشرت
الفايسبوك  موقع التواصل االجتماعي علىالرمسية هلما على صفحيت 
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شهرا كامال لتسديد ما هلفاه  ريديت جنوم اإلبداع، ممهال إياهموعلى ج
مين من مبالغ مالية، حمذرا من خروج األمر من يدي بعد انقضاء 

كان البد من بسط القضية لعموم الناس املدة. انتهت املدة احملددة ف
لــ "أم الدنيا" كما  تدعي االنتماء حىت تعرف قصة هذه األسرة اليت

 ، ومأساة منوذج من املثقفني واملبدعني العرب معها!يشاع

سنة تقريبا من إصداري بياين األول عن أمحد خبيت، تريث وصرب بعد 
أمحد ها املفرتض وعن زوج هاعن ديداجلبيان الوجدتين مضطرا لنشر 

رغم دناءة موضوعها ملا  مامل أجد بدا من كتابة قصيت معه .الببالوي
ربأت بنفسي أال أذكرها حىت ال  ميثله من احنطاط أخالقي وديوثية كم

ذراع من اختلفت معه باختالق  م مبهامجة النساء املصريات أو يلأ
هد ال ما كشفته مشس الشواشيء عن نقطة ضعفه "حليلته"، غري أن 

األمر يف سياقه وضمن حدثه مع ميكن أن تسرته كف احللم، فجاء 
ا عن هذه األسرة بل  جممل حيائي وخجلي من ذكر أمور لو نشر

العائلة املصرية غري احملرتمة، لشاب من هوهلا الرضع بل واألجنة هذه 
ا قصة يوسف الثانية بني قوم  م. كانت قصة وكأ يف بطون أمها

 ألطوار والعادات والكرب!منحطني غرييب ا

كان بياين عن أمحد الببالوي مستندا إىل نقاط حمددة ومبينة ومستندة 
إىل وثائق ومستندات رمسية، مل أنشرها هذه املرة رغم توفري عليها 

ا أمام القضاء فقط، سواء اضطررت إىل   تاركا مسألة االستدالل 
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ا أحدمها أو كالمهارفعها أنا عليهما أو   مع شبه يقيينا معا، بتدرين 
  وعدا ووعيدا ال غري.-أمحد خبيت–حبذومها حذو من سبقهما 

بعد سنة كانت معدتا أمحد الببالوي وزوجته شريين منصور حممد 
حممد الشافعي واإلمام الشافعي رمحه اهللا من هذا االسم براء، قد 
تعودتا على طعم الكباب والفراخ والكفتة بعد أن التصق الفول 

أحسن الظن الذي  الشاعر املغريبا لعقود، كيف ال ومال مبنعطفا
قد مأل حسابيهما كان   ،سلبوه منه بكل كيد فرعوينما والذي 

ما اليتيمة على سريرمها اخلشيب الروبابيكيا، واليت  البنكي أو رمبا وساد
نتنت من شدة عرقهما املتصبب عليها أو عرق رواد البيت من هواة 

  م شريين. حل

ن اختلفت الرؤى بني شاعر الفصحى وشاعر العامية البسيط بعد أ
الذي ما زال يعتقد نفسه شوقي زمانه، أفاجأ كدأيب منذ زرت هذا 
البلد الذي ما فتئ يفاجئين من تعاملت معهم من أبنائه، بإطالقه 
جريدة غري جريدتنا اليت تعبت من أجل حتقيقها ومؤسسة إعالمية 

جلها الغايل والنفيس والكثري من أخرى غري تلك اليت بذلت من أ
اجلهد واألعصاب، وبتأجريه ملكتبنا الذي "شطبته" وجهزته، كشقة 
مفروشة ألحد أصدقائه. كيف قبل "احلاج" أبو شريين الذي ال يرتك 
صالة واحدة يف املسجد القريب من العمارة وال تفارق املسبحة يده 

فيه ويف  أن يكون شريكا يف عملية نصب على شاعر غريب توسم
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أهل بيته كل خري، وكيف قبلت احلاجة أم شريين اليت استضافتين 
الشقة/املكتب يف  إىلعلى صحن "كوشري" يتيم أول ما انتقلت 

ى منهم، و"أهل البيت احملجبات" الساجدات الذاكرات، لالطابق األع
إىل وجوه الشر األخرى رمبا الوحيدة اليت ال تنسجم مع مظهر إيقاع 

  نبيل وأمين!هذا البيت: 

ذا الشكل الفجائي  ساءلته عن سبب غيابه عن جريدتنا/ جريديت 
فكان سبب ذلك  مصدر متويلهاواطالقه جلريدة أخرى واضح جدا 

كان   .نا معااة" الذي اختفى فجأة ومن عليه امسهو "بانر اجلريد
اختفاء هذا "البانر" والذي كان أصال نتيجة خطإ تقين منه هو، هو 

ق جريدته يف حملة قياسية بدل أن يتصل بالتقين الذي ال ما جعله يطل
يبعد عنه بالقاهرة إال ببضع دقائق ليطلب منه إصالحه وهو الذي 
اختاره بداية إلطالق املوقع. مل يكن يزعجين أن يطلق منربا إعالميا 
خاصا به لكن بشرط أن يكون من حر ماله فيكون نتيجة تعبه وكده 

ا  عملد غريه وساعات وجهده وليس بعرق وكد وجه زوجته بكفاءا
اجلسدية خارج سرير الزوجية، وكيف يعقل أن تبىن مؤسسة إعالمية 

أو الفجر العريب أو ما شابه من األلقاب  ترفع شعار الوعي العريب
مبال سطت عليه حني غفلة ليل، متاما كقرآن  الزائفة واملتبدلة باستمرار

  ليبتدئ فجره بكذبة! صهره أمين الذي يستمع إليه طوال ليله

 



- 122 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-١٥- 



- 123 - 
 

  

شقة  لم لصخب حمرك الطائرة فجرا، تركتيب ليال ألستسائحق حزمت
هذه  فيصل حيث مكتيب آلخر مرة بعدما استحال البقاء بني ظهراين

لدات األسرة املصرية املنعدمة ألبسط ما زمختين به الكتب  عن وا
ه له الذي وصفتالعنوان إىل ن عادل من الوصول أهل مصر. مل يتمك

قاطع الزقاق مع ه بتتأخريا حمل .رغم أنه امتهن سياقة التاكسي منذ زمن
ه حنوي على اهلاتف فوصل أخريا. ما الشارع الذي يتفرع عنه، وجهت

على حقيبيت ووضعها يف صندوق السيارة حىت استغرب من  ضإن انق
 .املكان الذي اختاره الببالوي يل ألقيم به وأفتح مكتبا

منه  أحرجته ومل يشغل العداد إال حني طلبت اجتهنا حنو املطار، وكأين
  ملدينة، توالت تعريفته أمام عيينذلك بعدما انطلق بنا يف عتمة ا

  .كجرعات األمل واحلزن واخليبة اليت عرفت منذ وصويل إىل القاهرة
اد التاكسي مه تتزايد كل مسافة ازديادا طرديا طبيعيا، فعدأرقا تكان
الثمن،  ترجع أرقامه أبدا إىل اخللف أو تتناقص إال بعد أن تدفعال 

 ه يف حب مصر وأهلها غاليا، وغاليا جدا.وقد كان الثمن الذي دفعت

ابة صالة أمام بو طائرته بربوكسل ينتظر مل أعد ذلك الشخص الذي 
ذلك الطفل  عدة إىل مصر، ومل أقليل ألول مر  ه بعدتقللنتظار اال

اخلي وهرمت أحالمه اليت العيد، مات الطفل يف دة الذي ينتظر هدي
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اها غبار رميم قبور األموات، اليت حتتاج إىل حتنيط احلرب شاخت وغط
  واألوراق.

 هي ذي أخريا تنتصب أمامي، مل يألعطف يب عادل على القلعة، ها
جهدا يف مدحها يل شارحا مداخلها وخمارجها واجلسر الذي كان 

ا مل يوما ما معلقا فوقها، مل ي تكن إجنازا مصريا بل كرديا كن يدرك أ
د فوق أرض مصر ال غري، متاما كمعامل كثرية مل أرد اخلوض أيوبيا شي
م محلوا  قسى إجناز للمصرينيحينها، رمبا كان أ فيها معه فيها أ

ا كعاد هو صخور األهرام اليت  . ما فاح منها حينها عليمحجار
ا نقلها صالح الدين من سفح رمل إىل  أعلى جبل ليبعثها من سبا

الطويل، يف عامله هو ليكرمها بدور حضاري، بدل أن تبعث 
أحشاؤها غطرسة فرعون إىل عامل ما زال مل يصله طوال سنني رقاده 

  بينها!

حممد علي تبيد وجنود  وكأن صدى البارود مازال يرتدد يف أذين
اد، مل يدركوا وا دعوته إىل القلعة عن آخرهم أو تكاملماليك الذين لب

بو  م يساقون إىل حتفهم. كم تأملت لتلك الواقعة حني بغبائهم ا ل أ
ا ألول مرة أي بع مماليك مصر ط خربت ام صباي، لكين بعد أنقرأ

كتسبوا هم، وإال من أين ا دهل يشبه هؤالء أجدا "املثقفني" تساءلت
  بعدهم!  لكنهم ترببسوانيهذا الطبع املقيت؟ لقد صدوا الترت والصليبي
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 تكمن زالت ما اليت ذاته هو بيسان، وعني جاولت عني بطل بيربس
 الترت شر من ختلصت مسجده، حيث الظاهر حبي قربه حول روحه
 انفجار حلظة يف فسفكت شرها من تتخلص أن تستطع مل لكنها
 من الذين املماليك أحفاد يوم كل  عليه مير الذي القرب. قطز دم األنا
 أمحد:  إليه نسبهم ثبت إن  فقط منه املظلم باجلان ذلك جبلة نفس

 مل! األخرى صفاته عنه أخذا فليتهما منصور، وشريين الببالوي
 ليصوغا فأذاباه قطز قلب به طعن الذي املوضع إال سيفه من يقتطعا

  .جديد غدر سيف همن

 حلما شاها بعدما فريستهما من وختلصا قليب يف سيفهما احز  
 يقتسم كيف.  التطبع يغلب أن البد الطبع نأ غري عظما، وألقياها

 ه،وأمت وجه أكمل على دورها أدت امرأة مع غنيمةأمحد الببالوي ال
 حىت قوة وال حوال ميلك ال الذي املعدم الفقري وهو له وانصاعت
 عناء بعد حيصله ما لكل املبذر وهو احلال به تعسر مىت إلرضائها

بعد  سيكسب ماذا ملتقن،ا ونصبه لسانه بعذوبة ضحاياه على الرسم
 تستطيع تعد ومل" املمتلئة ظاحملاف" استقطاب يف تفلح تعد مل أنثى من

 كما يف  به توقع ألنأصال  إغواء مؤهالت متلك أو يريدها مبن اإليقاع
  .السابق

 زال ما قاموسه من انعدما اللذين والطهر الشرف أن يصدق مل كأنهو 
" عياله أم" على غضبه مجا صب! غريه قاموس يف وإيقاع وزن هلما
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 صفحة على معه حالتهما عن يكتب املغريب الشاعر بدأ اليت
 أو تصورت كيف  .منها غباء ساعة يف به أخربته ما ويفضح فايسبوكه
ا اعتقدت  زوجها مع عليه النصب عملية حيثيات بكشف أ
وكيف  أخالقه، إرث حرمة على جترأها هلا ويغفر يساحمها ستجعله

اسول هلا الظن   خاصةوبزوجها  ا الغارقة السفينة من وسنج أ
  له خيطط كان  الذي اجلديد الكاستني بوجه تهعالق اكتشفت بعدما

 أكثر احرتايف بشكل لكن آخر نصب مشروع يف أحدث كموديل
  ؟مائع ودالل مائس قوام من به يتمتع ملا أكرب حمتملة ومردودية

 وانا دي املدة كل  تصاحبك أقنعهتها دي حبالتك وانت الزاي -
  بايز؟ أنك عارفني وانت

  معايا؟ ده األسلوب بالش ولية يا -

 إيه يرضيك كان  لشوشيت، وراكباين فضيحة فيه، وشاركتك نصب -
ا دي أواعيك، مبتغري زي تغريين وجزايت بس، ثاين  يا معاك آخر

  ببالوي؟

 دي سوزان عيايل، أم عن أختلى معقول أنا هو حبيبيت يا شريين يا -
  بس؟ قةصف
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 والكالم والنازلة، الطالعة يف هلا الزق وانت الزاي صفقة! صفقة -
 حكيم شفت انت هو ونظرات، حب كده،  غري بيقول بيوصلين اللي
  إيه؟ وال ورايا من

 أمل فيه لو االزرق اجلن أشوف أنا دي، حاليت عاجباك يعين -
  .بس افهميين موضوعنا، ده مش بس طبيعي، يرجعين

  !فهمين وياخ يا فهِّمين -

  صفحته؟ على بقى إيه عننا بيكتب حضراوي -

  على بقت فضيحتنا هي ما إيه، بيكتب بتسألين إنت إيه، بيكتب -
  !كلها  والدنيا واملغرب مصر يف لسان كل

  إيه؟ وال الدنيا أم إننا انسييت هو هههه، كلها  الدنيا -

 تراضيه إما يا أناشوف ملا اقول لك،  زر، نفس ليك وكمان -
 أنزل أقدر مبقيتش أنا ،آآآآه تكذيب بيان تنزل يا املوضوع ع ونقفل
  .املنظر شيخ يا الشارع

 عنه كتب  ما أول الذي الغيب خبيت فاكراين انيت هو هههه، بيان -
ِ  هو عماها، يكحلها ما وبدل عليها رد راح ْ ُس فْ ن  خبيت زي عليه أرد ه
  .بقى بطريقيت عليه حرد أنا ال، أنا بس
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 قصاد حاجة نفسك فاكر انت هو واهللا، ال هههه، عليه ترد نفسه -
والدنا  حىت ده ،علي وهتوشوشبي الناس اللي يرضيك وانا؟! خبيت

م و  م يف املدرسة  عارفني اخوايت والدواصحا  أهلي وكلواصحا
  .أصال حساب فيه فتحت اللي اليومع  الفايس ابو يلعن عرفوا،

 أنو يصدق ممكن اللي ده مني هو ،حتصدقه مش الناس حبيبيت يا -
  ..مؤاخذة وال جديد عريس

 الزاي طب إيه، وال علي اجتوزت انت هو إيه، يعين جديد، عريس -
  هههه؟

 زمان من بوضبها أنا أوال اجلديدة، لعبيت دي سوزان حبيبيت يا -
 وانيت بثمنه وكله عليكم، لسالم طقطق من كلها  العبارة ومفهمها

 بقى، الشهرةباب  من أنا هلا أخش ،شهرة عايزة هي. الفامهني ست
  ...إذا إال متلزمنيش ثانية حاجة

  ؟...إيه إذا إال -

  .!طبعاواستنفعت  تعنف إذا إال -

 يعين فني، وبقينا فني كنا  شوف امحد، يا قوي تغريت إنت ياااااه، -
  .دي وبالسهولة ،خالص حياتك يف دور اليشقمب بقى، خالص أنا

  .طالق إنت سب حبيبيت، مرايت إنيت ال -
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 كنت  اللي انا ده عليك حرام هلوي، يا هلوي يا هلوي يا طالق، -
 خدامة كله  عمري عشيت. بيه بتؤمر اللي طول، على بنفذه بيه بتؤمر
  . فيه تطاوعك مستحيل كانت  ثانية ست أي اللي يف وطاوعتك ليك

 صيحة آخر دي سوزان اقولك، ملا بقى شويف. فيه تطاوعين أل -
 ونضمن منه اقرفنا اللي الفقر من خنلص عشان ده لاو امل يف بقى

 مرايت تبقي عجبك وخالص، واحدة عملية واهي العيال، مستقبل
 شيمعجبك ،أهال وسهال -اطبع سريف ال- ورسوله اهللا سنة على
  .مصلحته يشوف واحد كل  يبقى

ا معاك يا امحد دي مصلحته؟ -   ؟آخر

 كتب  وطبع وجرنال نتاجإمرحلة جديدة،  على داخل أنا حبيبيت يا -
  مديرة مكتيب. سوزان هي ةوالفك ة،فك والزمنا ياما، وحاجات

هو كمان  ده، إنت مصدق نفسك وال إيه، وال هو فني املكتب-
اقولك،  خايف لتطلع إنت زيو افرتاضي، والافرتاضي ع الفيسبوك، 

  إنت افرتاضي فعال يا بعلي. 

بس دي ييب األلفاظ بتج بعلك هههه، ال حول اهللا يا رب، إنيت -
 وال وانيت األمريكاين، املوديالت حتب بقت الوقت دي الناسمنني؟ 
 وصف وصفك حضراوي حىت ده والزقايل، قوي بلدي بقييت مؤاخذة

  .ههههيا شيخه 



- 130 - 
 

 فيك متعشمة كنت  إخص كمان،  ومصدقه كالمه  عاجبك يعين -
 قولت األقل على أو اخللق، قدام راسي وترفع عين وتدافع علي تغري
  .كذاب  أنه

 عوايدك زي اتسربعيت اللي إنيت إنيت، غلطتك ده كل  حبيبيت يا -
  .سالم يا يساحمك إيه، قال عشان املفيد ع لو وحكييت

 عايزين كنت...  وووو عليه ينوعرض مرة أول البيت جابو اللي ومني -
  ؟الناس قدام يفضحنا أسيبه إيه، أعمل

 اللي ش انيتم ،يا اخيت ةموافق كنيت  مانيت! عليه عرضت يفضحنا؟ -
. هههه هشوي كسر  ييهد واحد أالقيلك ما حلد بتكسفيين مرة كل
 كنش  ما غبائك لوال ده ؟إيه حكيتوهولو اللي بكل عمل هو أمال
 ما قبل غريه واحد أصال، كتبها  ومكنش دي التفاصيل كل  عرف

  !الفالين الشيء وطلب ابتزنا كان  ينشرها

اللي وال   هو وبطريقته بثاره بياخذ وه مبتهموش، الفلوس هو، إال -
 أنا بس مرة، كل  زي الغلطانة أنا خويا يا طيب. كانت ع البال

، لو كان ينفع كنت كتبته أنا، تكذيب وتنشر تطلع األقل على عايزاك
  .بس ماينفعش

اللي أنزله وخنش يف سني وجيم وتأويالت والقضيه  ده إيه تكذيب -
 قضايا عليه أنه الناس مأنا حفه .بطريقيت معاه حلعب أناال  ،تكرب
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  عشان دعوة، علينا ويرفع هنا ينزل ميقدرش كده  عشان فمصر هنا
وبكده الفلوس حتبقى معانا وعمره ما  .بس بعيد من بيضرب كده

  يشوفها وال حيلم ترجع لو أبدا.

 أي ماهو عليها، تضحك عشان زيك غبية الناس فاكر انت هو -
 وساعتها بنفسه يتأكد عشان العام النائب مبكتب يتصل يقدر واحد
 تفهم بقت الناس امحد يا هنا، قضايا بأي دعوة ملوش أنه يعرف

أما الفلوس  .عرفتكا م يوم من جبان انت، إال تتصرف، وتعرف
مه أصال، هو بيخلص علينا بطريقته. ا وال    قياريت تفهم أ

 احيجن على برتكيزي كونحت عليه ردي طريقة أنا حبيبيت يا شويف -
 حضراوي هام أول. أفكرك وبكرة راحته على يتكلم وخليه الناس قدام
 ابتدى هو ذنب، مالناش إحنا وبكده ومكملوش مشروع ابتدا

 حكون أنا طب. وذاب ملح فص يعين بلده، ورجع وسابه مشروع
  بس؟ إيه فالزاي و  عليه نصبت

 وإيه باكوهات بيحط واحد يف برضو، كده  حتصدق الناس وهي -
 الزمة ماهلاش عليكم سالم شكرا ويروح، كده  ويسيبها رو،باليو 

  !!خالص عندي

 هو .سوزان من جوازي هااااااااام ثاين ولية، يا بقى هام، ثاين -
 عجزي عرفت الناس كل  الوقت ودي بظرويف، الدنيا يف فضحين
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 وطبعا .مسخرة سرييت بعدما خلى فيا وفحيتش أعدائي وأكيد
ننزله على املواقع اللي  أنتيييم فيديو معاك يل أصور قوما شينفعم

 أنا ال. فعال احلقيقة دي ألن العكس هلم أثبت عشانبتحبيها 
 مؤاخذة وال واحد ماهو وحتجوز، اجلامد الشغل عليه حسوق
 على كذاب  حيطلع حضراوي اجتوز، قام لو مسائل دي يف متعسلق

 نتكا  ملا شرييهان أكرب اهللا امسها ما زي ختش سوزان وهنا طول،
 ما حاجة، كل  على وموافقة وغطاه البري عارفه هي. املسرح ع بتخش

 ناحية من أهي: أهم تاحاج عن الناس بيعمي الشهرة طمع هو
زي ما  وهي ،مع وقف التنفيذ هههه جبواز ولو وبنتها نفسها تسرت

ا  نفسها تسعد وتقدر مؤهالت وعندها حلوةشفيت  وتعيش حيا
 من ححرمها مش كمان  ناحييت نم وانا. صاحل ماليش هاتبطريق

 مش أعلى، مستوى وعلى ثقيل على حيبقى الشغل حىت حاجة،
  .ظهري ورا من فيه زباينك بتشبكي اللي اياه احلواري مستوى

  !كالمك  صدق للناس تثبت عشان فختل يهاختل ناوي انت بكده -

 كام  هي العمر، طول فيها الزقايل تبقى عشان ليه هههه، فأخل -
  .يتبحبي لشوشو أرجع عشان دللمور  عهاوأرج عملية
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 حىت خالص، سوسو بقت دي شوشو، على حسرة يا شوشو، -
 شوشو، وبدل امعاي حواسامت امسي، نقطمها  اللي الثالث والدي
  .سوسو بقت

  .مجيل يا إنت حببك أنا بس -

ا أنك كويس  تعرف بس -  تتلهي عشان غريك، من خملفة وهي اخرت
 بأي تنشغل الزم ماهي ببنتها، بقى شغل فاضية تكون ملا عنك
  ...مادام حاجة

 وعنك بشكاتك، نقطيين خالص، ولية يا خالص ما! شغل -
  !مركب غباء حاجة، مفهميت

إن شا  تنحرق فجثتك، بعض فوق كلها  بةمرك عقد يا مركب غباء -
  .اهللا شاء إن داحس يفجروها بنزينة قدام وهي إنت ريب يااهللا 

 يا داعش إمسها دي هههه، فني راحت رباءالغ أمال داحس، هههه -
  .داااعش إمسها قويق، ام

  .كبدي  يا وعليها عليك خايفة بس -

  بس؟ إيه من -

  عنها؟ ويكتب جوازك خرب جييب حضراوي إيه؟ من -
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  أصال؟ امعاه تعامل كان  وال أصال يعرفها هو إيه، عنها يكتب -

 بس ا،طبع طريقك عن بس معايا تعامل هو جوزي، يا حق عندك -
 عارفة طبعا وهي منه؟ سرقتها اللي بالفلوس حتتجوزها إنت مش

  ليك؟ شريكة حيعتربها أنه متفتكرش كله،  املوضوع

  ده بوا،حتكذ بس مش والناس غيب فعال حيكون عملها لو ده ال -
  .فالصو كله  حيطلع كالمه

شوية يا  دماغك حفت ببالوي، يا معايا مركز مش إنك الظاهر -
ا برضو، معاك شريكة نحتكو  هي خويا، ا عارفة أل  ولو فلوسه، أ

  شريكة يعين جمرم، على متسرتة إيه حتبقى ،ول هاترجع مأقنعتكش
 وببالوي شريين مسلسل حيكتب مش وساعتها بالويك، يف كاملة
، أمك روح يا وببالوي سوزان مسلسل حيكتب صفحته، على

بالوي ومديرة وبالبند العريض: مغامرات الشاعر اإلعالمي أمحد الب
مكتبه قال، سوزان مجال حممد، يا سالم، أدفع عمري واشوف فيك 

   وساحمك، وال يساحمك ليه، ينساك بس!اليوم ده، إال إذا خاذ حقه 

  !!!    إيه -

* * *  
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اتفي اجلوال بعض الرصيد، تفرست  وددت لو أودع أحدهم وما زال 
لكن مل  ،ساعتهاقائمة األصدقاء الذين ميكن أن يكونوا يقظني بعُد 

أن أجد  ، ومل أكن أظنمنهمث إىل أي يكن صويت ليسعفين ألحتد
 "الرجل الطيب"ه إيل ميكن أن يصدق حكاييت. فقد وج أصال من 

ما  :بأينيف موقف مل أتوقعه منه أبدا  مصمم  األغلفة كالمه ساخرا
ذا وذاك وأستأمن تلك  جئت مصر إال ألفتح مجعية خريية، أثق 

  وتلك. 

عندها مذهوال أن امسه كان "عادل"  الصدف العجيبة اليت وقفتمن 
ه، لكين مل متاما كآخر مصري يوصلين إىل طائريت ويقفل راجعا أدراج

  الظلم واإلجحاف! عادل وعادل غريبني  جدأ

  

  

  وداعا.. 

  الذي  أيها النيل

  قد أغرق األحالم

  ه حباومهدا جئت
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  فكال لقليب اآلالم

  روىأموت ظما وال أ

  ! بلل األقدام مباء

  

  

  

الفهم ما حييت، كيف لبلد  ا زلت مل أفهم وقد يستعصي عليم
ا اليت الف األميال فقط ليتغىنجاءها شوقا شاعر بعدما قطع آ  ثور

ا على من أهلب ظهرها بالسوط لعقود، أن حتاك له شراك  قامت 
أمري الشعراء كما يزعم والذي  النصب واالحتيال من طرف شاعر أو

، وإعالمي مغمور مستعينا نه لسان شعبه الصادق احملبيدعي أ
ة نصب بزوجته وأهلها مجيعا إال من رحم اهللا أو لرمبا غاب يف مهم
ة على غريي، بدل أن يلتفت إىل صحيفيت اليت أتيت أرضهم  مشا

ا ثوارمن أللقيها  أم مل تكن  ؟على منصة ميدان التحرير أيام كان 
طرف هؤالء إال حلقة يف خيانتهم حللم هلا من  اخليانة اليت تعرضت

بلدهم مصر واألمة العربية واإلسالمية برمتها، خيانة عبيد لروح حرة 
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 امة هبت نسائم أطلسية على وطن عشش فيه الذلتشدو نشيد كر 
  !!   ، بل واليت انقلبت خيانة لبعضهم البعضحىت منا أهراما

      

  

  

  

  -٢٠١٤ دجنبر ١٥تمت يوم -
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 البيـان..
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  بسم اهللا الرمحان الرحيم

  

بيان هام لإلخوة املصريني من كتاب وشعراء ومثقفني ومبدعني 
  :وإعالميني

جلهم وأقدرهم ويعلم اهللا أين  عند رغبة إخوة مصريني أحبهم وأنزوال
م يف قليب، ليس  ضعفا وال رياء وال نفاقا والأنزهلم املكانة اليت تليق 

حيايت ألن أفضحهم على  وال تراجعا عن موقفي ممن نذرت فاخو 
  رؤوس اخللق واألشهاد، أود توضيح التايل:

ا، ولعلكم مسعتم مقوليت اليت ــمصري مغربيا لكنت مل أكن أنا لو -١
ا الركبان يوم أطلقتها  على منصة ميدان التحرير "مغريب من مشى 

قت بصويت وصوريت ثري اهلوى، عريب االنتماء"، وقد و املولد، مص
  بالوي" ذاته على قناة اهلالل.بمحد الخالل أول لقاء يل مع "أ
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جمي على  -٢ امات ملن حيمل جنسية مصرية ال يعين  توجيهي اال
مصر بل على من يسيء إىل مسعتها من خالل إيقاع من يتوجه إليها 
يف شراك النصب واالحتيال، وقد آن أن تتربأ مصر منهم وتنفثهم  

  جناسة. كأدران

ام إىل أشخاص حمددين بذ -٣ م وأمسائهم وصفو توجيهي اال م اا
رجاال كانوا أو نساء (مع مراعايت لعدم إقحام للعنصر النسوي يف 
  جمال اخلصومة إال إذا كان عنصرا فاعال يف اجلرمية وطرفا أساسيا فيها

  ).كما هو حال من ذكرت

ام بأدلة ومستندات تثبته سو  -٤  اء حواالت أو عقود أوتوثيق كل ا
منها دنية امللقضائية للمسؤولية اصور أو شهادة شهود! إدراكا مين 

  نائية.اجلو 

إخطار أمحد الببالوي باختاذ موقف صريح واالستماع إىل كل  -٥
حىت لو  الوسطاء الذين حياولون إنقاذ ماء وجهه ومسعة أسرته وأبنائه

، أو كلهم -مثال زوجته-هم عضبفر من مسؤوليته حنوهم أو ضحى ب
أمحد خبيت) باألدلة  بأن الدور قد جاء عليه اآلن (بعدما مت "دعس"

اليت جلمت كربياءه وغروره،  والذي ما زلت أنتظر وفاءه يل مبقاضايت  
  كما وعد على منرب وكالة أنباء الشعر!
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 بعز عزيز أو ايتحقمست أسرتجعبالوي بأين سإخطار أمحد الب -٦
بالفضائح أمام  ذلك باالتفاق والرتاضي أوبذل ذليل، سواء ارتضى 

احملاكم، وساعتها ستطفو للعلن أدلة وحقائق أقل آثارها القانونية 
هذا إن مل تسبقين يد –تطليقه من زوجته وخرابه بيته وتشريده لعائلته 

م، ألن احلرام هش وخسارته لكل ما بناه من حرا -القدر إىل ذلك
  ب عليه.د مع أول نسمة حق وسرعان ما يتبد

عرب أي وسيلة من وسائل بتهديد  إخطار كل من توجه إيل -٧
االتصال سواء كانت هاتفا أو وسيلة من وسائل االتصال االجتماعي 

سب أو قذف أو ما شابه، بأين ال أريد تفريع قضييت إىل صراعات ب
أ نسوة املدينة مع امرأة أمحله مسؤولية تواطئه تواطقد جزئية، غري أين 

  فليبؤ مبا يستحقه من جزاء.العزيز، 

إخطار أمحد الببالوي بأن سرية ذاتية عبارة عن حكاية يوسف  -٨
" بعدما عصابة شريين وببالويالثانية يف أرض الفراعنة حتمل عنوان "

قد أصبحت اآلن جاهزة  من توثيق "يف شراك أمحد خبيت"، انتهيت
لي األخري يف قة إجرامه يف حقي، ال مينعين عن نشرها إال أمللنشر موث

متاما  كما - ،أن يلتفت إىل صوت ضمريه إن كان قد تبقى له ضمري
فعلت مع أمحد خبيت وأمهلته من قبل مدة مماثلة لكنه باء بكربه 

وحىت ال يلومين على إصدارها أحد بعدها، فلن  ،-وعجرفته الشرقية
ا إىل املطبعة إال ب بالوي عد أن أتوصل بآخر رد من أمحد البأبعث 
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أن اء بقبوله أو رفضه إقفال هذا امللف بكل حسىن (مع اعتبار سو 
 صمته وإحجامه عن أي رد مبثابة الرفض). أما بعد اختاذ قرار النشر

ائيا وإىل األبد، ألن األمر  فكل باب لالتفاق سيكون قد أقفل
سيكون قد خرج ساعتها من يدي، وأصبح ملك القارئ العريب 

  قائق املؤسفة.املتلهف على التقام بعض احل

تذرع أمحد الببالوي بعدم امتالك املبلغ لتسديده يل تذرع كاذب،  -٩
فهو ميلك بيتني يتلقى إجيار أحدمها كل شهر وإجيار حمل جتاري 
أيضا، ومبالغ بالبنك بامسه وباسم زوجته، وإمنا هو الطمع واجلشع 

  الذي سيجعلهما خيسران كل شيء إذا استمرا يف عنادمها!

اخلصومة عن االنتماء الوطين أو الديين أو املذهيب أو  حتييد - ١٠
غري، وحتييد كل ن املوضوع موضوع نصب واحتيال الالسياسي، أل

ربا من جرميته حملاولة إلباسها لباس الركوب على احلدث.  ام غيب    ا

بالوي بأن لزومه الصمت حىت اآلن ليس يف إخطار أمحد الب - ١١
مي عليه، ألين حني أقرر أن يتكلم فإين صاحله، وبأنه "مبزاجي" وِحل

"أمحد  فعلُت مع من سبقه سأجعله يتكلم وبكل سهولة، متاما كما
فال يقرر الرد  نأقبل ن يفكر جيدا ألخبيت"، لكن يف املقابل أدعوه 

  "غبائه"! ..:يقع يف أخطاء من سبقه وأدان نفسه بـ
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ا - ١٢ ل إخطار أمحد الببالوي بأن ينسى كل حلم له يف ا
اإلعالمي وبأن يلزم بيته أو يبحث له عن عمل يليق (بقدراته 

أصبح من املاضي ألن لقلقته والفين املتواضعة)، فمستقبله اإلعالمي 
إال إىل خطوات متخلفة  انؤديي لغباء الا/احلربائية  .الوصولية ذحبته

  انتحارية، تتجلى يوما بعد يوم يف سلوكيات احلمقى واملغفلني. 

جعل القارئ املصري ن طريف بأن أسعى جاهدا ألن أمالتعهد - ١٣
وعبد العال، وجعل  ينسى قصة ريا وسكينةخصوصا والعريب عموما 

بالوي وشريين حتل حملها، وقد ينسى الناس امسي بعد قصة خبيت والب
حني لكنهم لن ينسوا أبدا الشخصيات اليت كتب عنها شاعر مغريب 

كايتهم مسرحية يضحك يف أرض الفراعنة، من يدري فقد تصبح ح
  !خيبتهم وفضائحهم كل ذي روح مرحة فيها على

إخطار أمحد الببالوي بإعادة قراءة البيان مرة أخرى إذا مل  - ١٤
  يفهمه وهو شاعر العامية، ففي اإلعادة إفادة.

     

  ، ولقد أعذر من٢٠١٣مارس ٢٩الشاعر أحمد حضراوي في 

 أنذر.


